
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN DO ALUMNADO DE FÍSICA E QUÍMICA 
 

A normativa vixente sinala que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado de ESO 
será continua, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos 
procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.  
Pola súa banda, os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e 
o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias son os criterios de 
avaliación e os indicadores a eles asociados en cada un dos cursos así como os estándares de 
aprendizaxe avaliables. 

 

Física e Química 2º DE ESO 

A cualificación mínima será 1 e a máxima 10. 
Expresión numérica: 
Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ou 4. 
Suficiente (SU): 5. 
Ben (BE): 6. 
Notable (NT): 7 ou 8. 
Sobresaliente (SB): 9 ou 10. 

 

A cualificación de cada avaliación obterase en función dos seguintes criterios: 

 

1. Probas escritas: 

 Constará de unha proba por cada tema máis unha de avaliación. 

 A media de todas as probas escritas contará un 70% da nota final. 

 A media só se fará cando como mínimo na proba de avaliación teña unha nota igual ou 
superior a 3,5. 

2. Actividades desenvolvidas na aula e na casa e prácticas de laboratorio: 

 O traballo desenvolvido na aula e na casa: boletíns, exercicios de aula, saídas á pizarra,  
revisión do caderno, etc. Contribuirá á nota final cun 20%.  

 Cada experiencia de laboratorio verase reflectida nunha memoria de laboratorio que 
debe ser entregada no prazo establecido. A media das notas das memorias do trimestre 
contará un 10%. Se non é posible realizar as prácticas de laboratorio debido ás medidas 
sanitarias adoptadas no centro pola COVID-19, este 10% da nota incorporaríase ao 
traballo desenvolto na aula e na casa (que pasaría a contribuír un 30% á nota final). 

 

Redondeo: As cualificacións decimais iguais ou superiores a _,75 pasarán ao enteiro superior; as 
inferiores quedarán no enteiro sen decimais. 

No caso de non superar a primeira ou a segunda avaliación, os alumnos/as terán unha proba 
escrita de recuperación despois da mesma, tendo tempo de repasar e preguntar dúbidas. De ser 
necesario facilitarase material extra de reforzo. A proba de recuperación da terceira avaliación 
incluirase na proba escrita de recuperación final. 



A cualificación  final  terá en conta a media das tres avaliacións sempre e cando sexan positivas 
ou con nota igual ou superior a 4 no caso dunha soa avaliación suspensa. Será necesario acadar 
unha cualificación de 5 nesta media para superar a materia. 

O alumnado que curse a materia: afondamento na Física e Química 2º ESO poderá sumar ata 
un máximo de 1 punto na cualificación final de Física e Química 2º DE ESO, sempre e cando a 
nota final sexa aprobado. (agás cando esta sexa 10) se realiza correctamente as actividades 
propostas ao longo de cada trimestre. 

O alumnado que non supere as tres ou dúas avaliacións ao longo do curso, ou cunha soa 
avaliación suspensa que non acade coas outras dúas a media de suficiente, poderán realizar 
unha proba escrita final sobre os contidos das avaliacións que correspondan, debendo de obter 
unha puntuación mínima de 5 para superar a materia. 

O alumnado que teña superadas as tres avaliacións poderá ter a opción de subir nota con 
actividades ou probas escritas específicas da materia no mes de xuño. 

 

 

 

Física e Química 3º DE ESO 

 
Para cualificar a materia puntuaranse: 
 

 As probas orais e escritas realizadas o longo da avaliación. 

En cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas escritas. Cada proba será 
puntuada de 0 a 10. A media aritmética de todas as puntuacións será a nota final 
correspondente as probas escritas. Este resultado contribuirá ó 80% da cualificación final 
da materia. 

 

 O traballo desenvolvido na aula e na casa. 

O traballo realizado na aula e na casa será cualificado cun máximo de 1 punto, contribuirá 
a nota final cun 10%. 

 

 As actividades desenvolvidas no laboratorio e os correspondentes informes científicos. 

Os informes de laboratorio contribuirán á nota final da materia cun 10% (máximo de 1 
punto).  
Para acadar a máxima puntuación será necesario presentar todos os informes no prazo 
establecido e cumprindo todos os requisitos dun informe científico.  
Se non é posible realizar as prácticas de laboratorio debido ás medidas sanitarias 
adoptadas no centro pola COVID-19, este 10% da nota incorporaríase ao traballo 
desenvolto na aula e na casa (que pasaría a contribuír un 20% á nota final). 

 
 
A recuperación das avaliacións suspensas terá lugar despois da avaliación agás a da terceira que 
estará incluída no exame final. 
 
No mes de xuño realizarase un exame final das avaliacións suspensas. Para aprobar a materia 
será necesario aprobar todas as avaliacións.  
 



A nota final da materia terá en conta os resultados obtidos nas tres avaliacións, valorando 

positivamente as melloras do alumnado ao longo do curso, e será a media das tres avaliacións 

no caso de que fosen valoradas positivamente.  

 

O alumnado que teña superadas as tres avaliacións poderá ter a opción de subir nota con 

actividades ou probas escritas específicas da materia no mes de xuño. 

 
 

Física e Química 4º DE ESO 

 
Para cualificar a materia puntuaranse: 

 

 As probas orais e escritas realizadas ó longo da avaliación. 

Cada proba será puntuada de 0 a 10. A media aritmética de todas as puntuacións será a 
nota final correspondente as probas escritas. Este resultado contribuirá ó 80% da 
cualificación final da materia. 

 

 O traballo desenvolvido na aula e na casa. 

O traballo realizado na aula e na casa será cualificado cun máximo de 1 punto, 
contribuirá a nota final cun 10% 

 

 As actividades desenvolvidas no laboratorio e os correspondentes informes científicos. 

Os informes de laboratorio contribuirán á nota final da materia cun máximo de 1 punto.  
Para acadar a máxima puntuación será necesario presentar todos os informes no prazo 
establecido e cumprindo todos os requisitos dun informe científico.  
Se non é posible realizar as prácticas de laboratorio debido ás medidas sanitarias 
adoptadas no centro pola COVID-19, este 10% da nota incorporaríase ao traballo 
desenvolto na aula e na casa (que pasaría a contribuír un 20% á nota final). 

 
 
A recuperación das avaliacións suspensas terá lugar despois da avaliación agás a da terceira que 
estará incluída no exame final. 
 
No mes de xuño realizarase un exame final das avaliacións suspensas. Para aprobar a materia 
será necesario aprobar todas as avaliacións. 
 

A nota final da materia terá en conta os resultados obtidos nas tres avaliacións, valorando 

positivamente as melloras do alumnado ao longo do curso, e será a media das tres avaliacións 

no caso de que fosen valoradas positivamente. 

O alumnado que teña superadas as tres avaliacións poderá ter a opción de subir nota con 

actividades ou probas escritas específicas da materia no mes de xuño. 

 
 
Ciencias aplicadas á actividade profesional. 

Para cualificar esta materia terase en conta que os contidos da primeira e da segunda avaliación 
teñen unha parte moi importante de traballo no laboratorio mentres que na terceira 
combínanse aspectos teóricos cos de indagación, por iso: 



Na primeira e na segunda avaliación puntuaranse: 

 As actividades desenvolvidas no laboratorio e os correspondentes informes científicos. 

Os informes de laboratorio contribuirán á nota final da materia cun 15% (máximo de 1’5 
puntos). Para acadar a máxima puntuación será necesario presentar todos os informes no 
prazo establecido e cumprindo todos os requisitos dun informe científico. 

Se non é posible realizar as prácticas de laboratorio debido ás medidas sanitarias adoptadas 
no centro pola COVID-19, este 15% da nota incorporaríase ao traballo desenvolto na aula e 
na casa (que pasaría a contribuír un 30% á nota final). 

 As probas orais e escritas realizadas o longo da avaliación. 

En cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas escritas. Cada proba será 
puntuada de 0 a 10. A media aritmética de todas as puntuacións será a nota final 
correspondente as probas escritas. Este resultado contribuirá ó 70% da cualificación final da 
materia. 

 O traballo desenvolvido na aula e na casa e os proxectos de investigación. 

O traballo realizado na aula e na casa e os proxectos de investigación contribuirán a nota 
final cun 15% (máximo de 1’5 puntos). 

Na terceira avaliación puntuaranse: 

 As probas orais e escritas realizadas o longo da avaliación. 

En cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas escritas. Cada proba será 
puntuada de 0 a 10. A media aritmética de todas as puntuacións será a nota final 
correspondente as probas escritas. Este resultado contribuirá ó 70% da cualificación final da 
materia. 

 O traballo desenvolvido na aula e na casa e os proxectos de investigación. 

O traballo realizado na aula e na casa e os proxectos de investigación contribuirán a nota 
final cun 30% (máximo de 3 puntos). 

 

A recuperación das avaliacións suspensas terá lugar despois da avaliación agás a da terceira que 
estará incluída no exame final. 

No mes de xuño realizarase un exame final das avaliacións suspensas. Para aprobar a materia 
será necesario aprobar todas as avaliacións. 

A nota final do curso terá en conta os resultados obtidos nas tres avaliacións, valorando 

positivamente as melloras do alumnado ao longo do curso, e será a media das tres avaliacións 

no caso de que fosen valoradas positivamente. 

Na avaliación extraordinaria de xuño o exame terá carácter global, abarcará toda a materia. 

O alumnado que teña superadas as tres avaliacións poderá ter a opción de subir nota con 
actividades ou probas escritas específicas da materia no mes de xuño. 

 
Bacharelato 
 
As probas obxectivas escritas ou orais realizadas por avaliación servirán para dar conta da 
adquisición dos contidos, das competencias e dos estándares, establecidos no currículo para 
esta etapa. A puntuación destas probas supoñerá o 100% da nota de cada avaliación  



 
Realizaranse como mínimo dúas probas escritas cada avaliación. Estas probas constarán de: 

- Problemas numéricos. 

- Cuestións teóricas. 

- Preguntas sobre as prácticas de laboratorio. 

A puntuación de cada pregunta aparecerá reflectida no exame e deberá ter en conta: 
- A claridade e concisión da exposición e a utilización correcta da linguaxe científica. 
- A amplitude dos contidos conceptuais. 
- A interrelación coherente entre os conceptos. 
- A formulación correcta dos problemas. 
- A explicación do proceso seguido e a súa interpretación teórica. 
- A obtención de resultados numéricos correctos, expresados nas unidades 

axeitadas. 
 

 Sempre que a nota de todos os exames supere o 5 ou 4’5 en algún deles, a cualificación 
final das probas escritas será a media aritmética das cualificacións obtidas nas probas 
parciais. De non acadar o 4’5 en calquera dos exames, a avaliación aparecerá como 
suspensa no boletín de cualificacións do/a alumno/a, a nota será igualmente a media 
aritmética ou un 4 cando ese valor supere o 5. 

 
 A recuperación das avaliacións suspensas terá lugar despois da avaliación agás a da 

terceira que estará incluída no exame final. Tamén poderán presentarse aos exames de 
recuperación para subir nota os/as alumnos/as que teñan unha nota igual ou superior a 
5. 

 

Dada a importancia das prácticas de laboratorio no proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias 
os alumnos e as alumnas poderán incrementar a cualificación de cada avaliación ata un máximo 
de 1 punto coa elaboración dos informes de laboratorio das prácticas realizadas en cada 
avaliación. A nota final de cada avaliación nunca poderá superar os 10 puntos. 
Se non é posible realizar as prácticas de laboratorio debido ás medidas sanitarias adoptadas no 
centro pola COVID-19, ás actividades de laboratorio faranse de forma virtual ou serán 
substituídas por un traballo.  
 

No mes de xuño para primeiro, e no mes de maio para segundo de bacharelato realizarase un 
exame final das avaliacións suspensas. Para aprobar a materia será necesario aprobar todas as 
avaliacións. 
 

A nota final do curso terá en conta os resultados obtidos nas tres avaliacións, valorando 

positivamente as melloras do alumnado ao longo do curso, e será a media das tres avaliacións 

no caso de que fosen valoradas positivamente. 

 
Na avaliación extraordinaria de xuño  o exame terá carácter global, abarcará toda a materia. 
 

 

 

Os alumnos que: 
 - leven ou utilicen información non autorizada polo profesor da materia nos exames, 
 - obteñan información dos compañeiros durante a realización das probas. 
 Suspenderan as avaliacións e deberan superar a materia mediante unha proba única no mes 

de xuño. 



 


