
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

 

Bioloxía e Xeoloxía de Primeiro de ESO 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación do 
grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 
aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha 
avaliación final cumprindo os principios de ser continua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que se 
obterá información sobre a situación do alumnado; non só informará dos seus coñecementos previos, 
senón tamén e especialmente das súas capacidades e actitudes, permitindo así adecuar o proceso 
educativo ás necesidades observadas. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe aportará 
información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá 
comprobar os progresos e dificultades que presenten ao longo do proceso educativo. Esta avaliación 
levarase a cabo mediante a observación directa, tendo en conta a súa actitude, interese polo traballo, a 
atención, participación, avances na comprensión de conceptos, destrezas no traballo experimental, grao 
de consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de traballo, que 
permitirá obter información sobre a expresión escrita, comprensión, organización do traballo, a 
realización das actividades, etc.; e a través da realización periódica de probas escritas ou orais mediante 
as que se valorará a adquisición e memorización comprensiva de conceptos, tomando como referencia os 
estándares  de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren que 
aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. Valorarase 
que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas 
memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación do 
caderno de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de 
contidos, mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para 
as unidades didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto 
ata onde alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o 
acontecido ao longo do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe 
que se establecen nesta programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación ao alumnado 
de forma que se fagan partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan 
ou se motiven cos bos resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento de cada alumno e alumna. Nela 
rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das respectivas probas 
obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de 
clase, a súa motivación e iniciativa cara á materia, e a actitude cara ós seus compañeiros/as. 

En cada avaliación realizáranse probas escritas que consistirán en preguntas breves e cuestións que 
requiran respostas máis extensas, así como exercicios de completar, identificar e comentar figuras. Nos 
exames ao lado de cada cuestión figurará a súa puntuación. Por norma xeral realizaranse dúas probas 
escritas en cada trimestre. A cualificación de cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

-Probas escritas (70 %). Realizaranse como mínimo dúas probas escritas en cada avaliación. Nelas 
avaliaranse os estándares de aprendizaxe e serán valoradas cunha puntuación de 0 a 10 puntos.  
Realizaranse, como norma xeral,  cada dúas unidades didácticas, aínda que poderá variar en función do ritmo 
de traballo e características do alumnado.  A media  aritmética de todas as probas escritas suporá o 70% da 



nota final en cada avaliación. Non se realizará media  se a nota de algunha das probas é inferior a 3 puntos.  

- O 30% restante obterase do seguinte xeito: 

10 % Producións do alumnado. Teranse en conta as actividades realizadas tanto na aula como na casa, 
así como as tarefas da aula virtual. Esixirase un caderno de actividades, que se poderá pedir en calquera 
momento do trimestre. Para a avaliación do mesmo terase en conta a correcta presentación e a realización 
de tódalas actividades encomendadas. Para obter a nota deste apartado empregarase unha rúbrica. 

10 % Prácticas de laboratorio. Se as condicións sanitarias o permiten realizaranse ao longo do trimestre 
prácticas de laboratorio. Tras as mesmas, o alumnado deberá presentar un informe de prácticas. Terase en 
conta a correcta realización do informe así como a actitude do alumno/a (traballo, participación, 
comportamento...) durarante a sesión no laboratorio . A media de tódolos informes realizados ao longo do 
trimestre contribuirá cun 10 % á nota final de cada avaliación. Se non fose posible realizar as prácticas 
debido ás medidas sanitarias adoptadas no contexto da COVID-19, este 10 % incorporaríase ás actividades 
realizadas na aula e na casa, pasando a ter un valor do 20 %. 

10 %  Observación directa do alumnado. Terase en conta neste apartado o traballo na aula, o interese 
pola materia, a participación, respostas a preguntas de clase. Para a valoración deste apartado empregarase 
unha rúbrica.  

Para poder superar a materia a nota acadada a través dos apartados anteriores deberá ser como 
mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a  0.60 pasarán ao enteiro superior; as 
inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  

Ao alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, utilizar 
calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito 
a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible comprobar que o 
alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero tendo probas suficientes para demostrarse, 
procederase a avaliar a pregunta que se considere copiada cun “0”. Isto aplicarase tanto nos exames de 
avaliación, como nas probas e nos traballos. 

Aqueles que suspendan algunha das tres avaliacións terán a posibilidade de recuperala mediante unha 
proba escrita, que se realizará tras a entrega do boletín de notas.  Para ter superada a materia o alumnado 
deberá ter como mínimo un 5 en tódalas avaliacións. 

Cualificación final 

Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 
avaliacións ordinarias do curso.  Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das cualificacións 
obtidas nas tres avaliacións ordinarias, empregando para tal efecto a nota decimal exacta. Para superar a 
materia as tres avaliacións deberán estar aprobadas.  O alumnado que non supere a materia deste xeito, terá 
a posibilidade de recuperar realizando unha proba escrita ou mediante traballos, entrega de actividades ou 
outro procedemento que a profesora estableza, durante o intervalo de tempo entre a terceira avaliación 
(primeiros de xuño) e a avaliación final (22 de xuño). Asemade, o resto do alumnado, mediante 
procedementos similares, poderá mellorar a súa cualificación final. 

Promoción de Hábitos de Vida Saudables de Primeiro da ESO e Segundo da ESO 

Estes criterios estarán enfocados a avaliar os coñecementos e os contidos asimilados polo alumnado 
ao longo do curso, ademais do interese pola materia e do traballo diario. 

A nota da avaliación trimestral será o resultado da correcta asimilación destes coñecementos, das 
capacidades e competencias clave acadadas,  así  como  o esforzo realizado na súa procura. Para avaliar 
o proceso de ensino-aprendizaxe recorrerase ás probas escritas e orais, ademais da observación directa 
diaria dos esforzos e das actividades que se fagan na aula durante o trimestre. 

Para facer isto de xeito adecuado as primeiras sesións adicaranse a coñecer o nivel medio da clase, 
para desta maneira partirmos dun nivel adecuado ao grupo. 

 



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

 Faremos unha proba escrita por trimestre que será o 50 % da nota da avaliación. A nota mínima 

para sumar a puntuación correspondente ás tarefas realizadas polo alumnado, será de 3 puntos sobre 10. 

 Por outro lado, os exercicios, actividades e tarefas realizados polo alumno (de xeito individual ou en 
grupo) a proposta da profesora contarán un 50%. 

Para poder superar a materia a nota acadada a través dos apartados anteriores deberá ser como 
mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a  0.60 pasarán ao enteiro superior; as 
inferiores quedarán no enteiro sen decimais. No caso de obter un 4,6 a profesora poderá propoñerlle ao 
alumo/a a realización de actividades de reforzo coa finalidade de afianzar contidos sen que teña que 
realizar unha proba sobre eses contidos. 

Ao alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, utilizar 
calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito 
a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible comprobar que o 
alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero tendo probas suficientes para demostrarse, 
procederase a avaliar a pregunta que se considere copiada cun “0”. Isto aplicarase tanto nos exames de 
avaliación, como nas probas e nos traballos. 

Aqueles que suspendan algunha das tres avaliacións terán a posibilidade de recuperala mediante unha 

proba escrita, que se realizará tras a entrega do boletín de notas. Para ter superada a materia o alumnado 

deberá ter como mínimo un 5 en tódalas avaliacións. 

Cualificación final (Promoción) 

A materia estará aprobada cando o alumno teña unha cualificación positiva en todas as avaliacións. 
Para calcular a nota final farase media entre as tres avaliacións e o criterio de redondeo será o mesmo 
que para a nota de cada avaliación que se detallou anteriormente. 

Aos alumnos/as que teñan unha avaliación suspensa (independentemente da nota), ou dúas 
avaliacións suspensas cun catro cada unha, poderase realizar a media, sempre e cando este alumno/a 
manifestara interese pola materia e traballara de forma constante. A cualificación final terá en conta a 
media das tres avaliacións. 

De calquera xeito terase en conta a progresión do alumno-a.  

Bioloxía e Xeoloxía de Terceiro de ESO 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua, na que para a comprobación do 

grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 

aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha 

avaliación final cumprindo os principios de ser continua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que se obterá 
información sobre a situación do alumnado. Non só informará dos seus coñecementos previos, senón tamén 
das súas capacidades e  actitudes, permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades observadas. 
Esta avaliación poderá ser informal, mediante rúbricas, a observación directa ou cuestións orais, se a 
profesora o considera suficiente. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe aportará 

información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá comprobar 

os progresos e as dificultades que se presenten ao longo do proceso educativo. 

 Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo en conta o seu 

interese polo traballo, a atención, participación, avances na comprensión de conceptos, destrezas no 

traballo experimental, grao de consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno 

de traballo, que permitirá obter información sobre a expresión escrita, comprensión, organización do 



traballo, a realización das actividades, etc.; e a través da realización periódica de probas escritas ou orais 

mediante as que se valorará a adquisición e memorización comprensiva de conceptos, tomando como 

referencia os estándares de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren que 

aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. Valorarase que 

utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas 

memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación do caderno 

de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos, 

mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para as unidades 

didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde 

alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo 

do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que se establecen nesta 

programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación ao alumnado de forma que se fagan 

partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos 

resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación ou rúbrica para facer un seguimento de cada alumno e alumna, 

nela rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das respectivas probas 

obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en  grupo, a presentación do seu caderno de clase, 

a súa motivación e iniciativa cara á materia, e a actitude cara ós seus compañeiros/as. 

En cada avaliación realizaranse probas escritas que consistirán en preguntas breves, tipo test, 

cuestións que requiran respostas máis extensas, completar, identificar ou comentar figuras, co obxectivo de 

avaliar os estándares de aprendizaxe. Nas probas, ao lado de cada cuestión figurará a súa puntuación. Por 

norma xeral realizaranse dúas probas escritas en cada trimestre. 

As cualificacións numéricas das probas escritas suporán o 70% da nota final de cada avaliación. 

Tentarase facer dúas probas obxectivas ao longo da avaliación. Ao final de cada trimestre, só se fará media 

cando o alumno/a teña unha nota igual ou superior a 3 sobre 10. 

Nas probas escritas valorarase a expresión correcta e a ortografía. Cada falta de ortografía resta 0,1 
puntos, ata un máximo de 1 punto por proba. 

O 10% da cualificación obterase tendo en conta o traballo tanto na aula como na casa, participación, 

interese pola materia, caderno de laboratorio e caderno de clase, respostas a preguntas da clase. 

O 20% restante obterase a través da realización de traballos individuais ou en grupo, que se poderán 

expoñer na clase de xeito oral. Está previsto realizar un traballo deste tipo por avaliación. De non realizarse 

nalgunha avaliación este traballo, o 20% outorgado a este apartado, pasará a engrosar a porcentaxe das 

probas escritas, que pasará a ser do 80%, e o do traballo de aula e na casa, que pasará a ser dun 20 %. 

A participación en proxectos do centro promovidos polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía poderá 

sumar ata unha puntuación máxima de 1 punto sobre a nota media global do curso, sempre e cando se 

desenvolva de xeito satisfactorio. 

Para poder superar a materia a nota acadada a través dos apartados anteriores deberá ser como 

mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a 0.60 pasarán ao enteiro superior; as 

inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  



Ao alumnado que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, utilizar 

calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito 

a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible comprobar que o 

alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero tendo probas suficientes para demostrarse, 

procederase a avaliar a pregunta que se considere copiada cun “0”. Isto aplicarase tanto nos exames de 

avaliación, como nas probas e nos traballos. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha proba 

escrita que será realizada despois da entrega das notas.  Para ter superada a materia o alumnado deberá 

aprobar todas as avaliacións. 

Cualificación final 

A nota da avaliación final obtense da media aritmética ponderada das tres avaliacións. Para facer a 

media é necesario que o alumno/a teña unha nota igual ou superior a 3 en cada unha das tres avaliacións. 

Esta media aritmética non pode ser inferior a 5.  

 O alumnado que non supere a materia deste xeito, terá a posibilidade de recuperar realizando unha 
proba escrita ou mediante traballos, entrega de actividades ou outro procedemento que a profesora 
estableza, durante o intervalo de tempo entre a terceira avaliación (primeiros de xuño) e a avaliación final 
(22 de xuño). Asemade, o resto do alumnado, mediante procedementos similares, poderá mellorar a súa 
cualificación final. 

Bioloxía e Xeoloxía de Cuarto de ESO 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación do 
grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 
aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha 
avaliación final cumprindo os principios de ser continua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que se obterá 
información sobre a situación do alumnado. Non só informará dos seus coñecementos previos, senón tamén 
das súas capacidades e actitudes, permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades observadas. 
Esta avaliación poderá ser informal, mediante rúbricas, a observación directa ou cuestións orais, se a 
profesora o considera suficiente. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe aportará 
información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá comprobar 
os progresos e salvar as dificultades que se presenten ao longo do proceso educativo. Esta avaliación 
levarase a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo en conta a súa actitude, o interese polo 
traballo, a atención, participación, avances na comprensión de conceptos, destrezas no traballo 
experimental, grao de consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de 
traballo e participación na aula virtual do curso, que permitirá obter información sobre a expresión escrita, 
comprensión, organización do traballo, a realización das actividades, etc.; e a través da realización periódica 
de probas escritas ou orais mediante as que se valorará a adquisición e memorización comprensiva de 
conceptos, tomando como referencia os estándares de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren que 
aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. Valorarase que 
utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas memorias 
ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación do caderno de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos, 
mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para as unidades 
didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde 
alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo 
do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que se establecen nesta 



programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación ao alumnado de forma que se fagan 
partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos 
resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación ou rúbrica para facer un seguimento de cada alumno e alumna. 
Nela rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das respectivas probas 
obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de clase, 
grao de participación na aula virtual da materia, a súa motivación e iniciativa cara á materia, e a actitude 
cara ós seus compañeiros/as. 

En cada avaliación a cualificación obterase a partir de: 
- 80% probas escritas: en cada avaliación realizaranse probas escritas que serán valoradas cunha 

puntuación entre 0 e 10 puntos. Consistirán en preguntas breves, cuestións que requiran respostas máis 
extensas e exercicios como completar, identificar e comentar figuras, co obxectivo de avaliar os estándares 
de aprendizaxe. Nas probas, ao carón de cada cuestión figurará a súa puntuación. 

Nas probas escritas valorarase a expresión correcta e a ortografía. Cada falta de ortografía resta 0,1 
puntos, ata un máximo de 1 punto por proba. 

A nota deste apartado será a media aritmética obtida nas distintas probas, non facendo media con 
notas inferiores a 3 sobre 10.  

- 10% rexistro de observación do caderno e aula virtual do curso, análise de traballos individuais e de 
grupo, grao de participación na aula e aula virtual. Para a recollida desta información empregaranse rúbricas. 

- 10% prácticas de laboratorio. Análise de informes de prácticas e grao de participación no laboratorio. 
Durante a realización das prácticas será avaliado o grao de cumprimento das normas de laboratorio; o 
alumnado, de forma individual ou en grupos, deberá realizar un informe de cada práctica desenvolvida no 
laboratorio e serán entregadas para a súa avaliación. 

Para poder superar a materia a nota acadada por medio dos apartados anteriores deberá ser como 
mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a  0.60 pasarán ao enteiro superior; as 
inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  

Ao alumnado que empregue métodos fraudulentos nas probas escritas (copiar por compañeiros, 
utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o 
dereito a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible comprobar 
que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero tendo probas suficientes para demostrarse, 
procederase a avaliar a pregunta que se considere copiada cun “0”. Isto aplicarase tanto nos exames de 
avaliación, como nas probas e nos traballos. 

O alumnado que non se presente a unha proba sen causa xustificada, recibirá unha cualificación de 0 
puntos. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha proba 

escrita que será realizada despois da entrega das notas.  Para ter superada a materia o alumnado deberá 

aprobar todas as avaliacións. 

Cualificación final 

Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 
avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética ponderada das 
cualificacións obtidas nas tres avaliacións ordinarias. Para superar a materia as tres avaliacións deberán estar 
aprobadas, é dicir, ter unha cualificación superior a 5 en cada unha das tres avaliacións.  

O alumnado que non supere a materia deste xeito, terá a posibilidade de recuperar realizando unha 
proba escrita ou mediante traballos, entrega de actividades ou outro procedemento que a profesora 
estableza, durante o intervalo de tempo entre a terceira avaliación (primeiros de xuño) e a avaliación final 
(22 de xuño). Asemade, o resto do alumnado, mediante procedementos similares, poderá mellorar a súa 
cualificación final. 

 



Bioloxía e Xeoloxía de Cuarto de ESO. Sección bilingüe (Inglés) 

Como principio básico avaliador, cumprirá a realización dunha Avaliación Inicial, co gallo de valorar 

as competencias lingüísticas en inglés do alumnado implicado. Tras a consideración dos resultados por parte 

da coordinadora da sección e a profesora, poderanse modular as estratexias metodolóxicas referidas na 

programación polo que fai ao nivel de inglés a empregar.  

Con respecto á avaliación dos logros de cada alumno-a  na materia de Bioloxía e Xeoloxía, os criterios 

serán os mesmos que os xerais para o resto de alumnado da materia non bilingües, recollidos na 

programación anual do departamento de Bioloxía e Xeoloxía. En todo caso, a actitude positiva ante a 

aprendizaxe do idioma Inglés e o esforzo realizado polo alumnado neste sentido, será valorado sempre 

positivamente.   

Cultura Científica de Primeiro de Bacharelato 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación do 

grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 

aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha 

avaliación final cumprindo os principios de ser continua, formativa e integradora. 

A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que se 

obterá información sobre a situación do alumnado. Non só informará dos seus coñecementos previos, senón 

tamén das súas capacidades e actitudes, permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades 

observadas. 

A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe aportará 

información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá comprobar 

os progresos e salvar as dificultades que se presenten  ao longo do proceso educativo. Esta avaliación 

levarase a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo en conta a súa actitude, interese polo 

traballo, a atención, participación, avances na comprensión de conceptos, destrezas no traballo 

experimental, grao de consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de 

traballo e participación e entrega de tarefas na aula virtual do curso, que permitirá obter información sobre 

a expresión escrita, comprensión, organización do traballo, a realización das actividades, etc.; e a través da 

realización periódica de probas escritas ou orais mediante as que se valorará a adquisición e memorización 

comprensiva de conceptos, tomando como referencia os estándares de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren que 

aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. Valorarase que 

utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas 

memorias ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación do caderno 

de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos, 

mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para as unidades 

didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde 

alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo 

do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que se establecen nesta 

programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación ao alumnado de forma que se fagan 

partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos 

resultados. 



Utilizarase unha ficha de observación ou rúbrica para facer un seguimento de cada alumno e alumna, 

nela rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das  respectivas probas 

obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de clase, 

a súa motivación e iniciativa cara á materia, e a actitude cara ós seus compañeiros/as. 

A cualificación de cada avaliación obterase seguindo os seguintes criterios: 

Probas escritas: Realizaranse unha ou dúas por trimestre e suporán o 50% da nota. A nota mínima, 

tanto para realizar a media cando se fagan dúas probas, como para sumar a puntuación correspondente ás 

tarefas realizadas, será de 3 puntos sobre 10. 

Rexistro de observación e tarefas realizadas polo alumnado e observación directa: representarán o 

50% da nota.  

20% Traballo diario: avaliación das actividades do caderno e da aula virtual do curso. 

20% Análise de traballos individuais e de grupo, análise de informes de prácticas. Realizarase cando 

menos un proxecto de investigación por trimestre. 

10% Rexistro de observación na aula/aula virtual mediante listas de control e grao de participación 

na clase e aula virtual. 

Para poder superar a materia a nota acadada a través dos dous apartados anteriores deberá ser como 

mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a  0.60 pasarán ao enteiro superior; as 

inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  

Ao alumnado que empregue métodos fraudulentos nas probas escritas (copiar por compañeiros, 

utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o 

dereito a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”.  

O alumnado que non se presente a unha proba sen causa xustificada, recibirá unha cualificación de 

0 puntos. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha proba 

escrita que será realizada despois da entrega das notas.  Para ter superada a materia o alumnado deberá 

aprobar todas as avaliacións. 

Cualificación final 

Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 

avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das cualificacións 

obtidas nas tres avaliacións ordinarias. Para superar a materia as tres avaliacións deberán estar aprobadas, 

é dicir, ter unha cualificación superior a 5 en cada unha das tres avaliacións. 

Convocatoria extraordinaria 

Naqueles casos nos que o alumno/a non supere satisfactoriamente a avaliación ordinaria, é dicir, 

presente unha cualificación inferior a 5, deberá realizar unha proba global escrita con contidos das tres 

avaliacións para ser avaliado/a na avaliación extraordinaria de xuño. Dita proba global  será elaborada polos 

membros do Departamento e basearase nos mínimos esixibles de cada estándar de aprendizaxe 

establecidos nesta programación. 

 

 



Bioloxía e Xeoloxía de Primeiro de Bacharelato 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación do grao 
de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 
aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha 
avaliación final cumprindo os principios de ser continua, formativa e integradora. 

 A avaliación inicial levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario co que se obterá 

información sobre a situación do alumnado. Non só informará dos seus coñecementos previos, senón tamén 

das súas capacidades e actitudes, permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades observadas. 

 A avaliación formativa que acompañará a todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe aportará 

información constante sobre se este proceso se adapta ás necesidades do alumnado, e permitirá comprobar 

os progresos e salvar as dificultades que se presenten ao longo do proceso educativo. Esta avaliación levarase 

a cabo mediante a observación directa do alumnado, tendo en conta a súa actitude, interese polo traballo, a 

atención, participación, avances na comprensión de conceptos, destrezas no traballo experimental, grao de 

consecución das competencias clave, etc.; mediante a supervisión do caderno de traballo e participación e 

entrega de tarefas na aula virtual do curso, que permitirá obter información sobre a expresión escrita, 

comprensión, organización do traballo, a realización das actividades, etc.; e a través da realización periódica 

de probas escritas ou orais mediante as que se valorará a adquisición e memorización comprensiva de 

conceptos, tomando como referencia os estándares de aprendizaxe. 

Do mesmo xeito, avaliaranse tanto os traballos individuais como os de grupo onde demostren que 
aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos seleccionándoas. Valorarase que 
utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

Resultado do seu traballo no laboratorio e das posibles saídas de campo, elaboraranse unhas memorias 
ou informes que tamén deben avaliarse, do mesmo xeito que o traballo e presentación do caderno de clase. 

Así mesmo, realizarase tamén unha avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos, 

mediante a cal se coñecerá en que medida o alumnado alcanzou os obxectivos propostos para as unidades 

didácticas que constitúan os correspondentes bloques. Nesta avaliación terase en conta tanto ata onde 

alcanzou, como dende onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o acontecido ao longo 

do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe que se establecen nesta 

programación. Comunicarase o resultado da devandita avaliación ao alumnado de forma que se fagan 

partícipes da mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos 

resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación ou rúbrica para facer un seguimento de cada alumno e alumna, 
nela rexistraranse todos os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das  respectivas probas 
obxectivas, a relación de traballos tanto individuais como en grupo, a presentación do seu caderno de clase, a 
súa motivación e iniciativa cara á materia, e a actitude cara ós seus compañeiros/as. 

En cada avaliación a cualificación obterase a partir de: 
85% probas escritas: realizaranse polo menos dúas probas escritas en cada avaliación que serán valoradas 

cunha puntuación entre 0 e 10 puntos. Realizarase a media aritmética das cualificacións obtidas nas 
probas escritas durante a avaliación, non facendo media con probas que teñan notas inferiores a 3.  
Nas probas escritas valorarase a expresión correcta e a ortografía. Cada falta de ortografía resta 0,1 puntos, 
ata un máximo de 1 punto por proba. 

10% rexistro de observación do caderno e aula virtual do curso, análise de traballos individuais e de grupo, 
análise de informes de prácticas. Para a recollida desta información empregaranse rúbricas. 

5% rexistro de observación na aula/laboratorio mediante listas de control e grao de participación na clase 
e aula virtual. 

 



Para poder superar a materia a nota acadada a través dos dous apartados anteriores deberá ser como 

mínimo dun 5. As cualificacións decimais iguais ou superiores a  0.60 pasarán ao enteiro superior; as 

inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  

O alumnado que empregue métodos fraudulentos nas probas escritas (copiar por compañeiros, utilizar 
calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o dereito 
a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”.  

O alumnado que non se presente a unha proba sen causa xustificada, recibirá unha cualificación de 0 
puntos. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha proba 

escrita que será realizada despois da entrega das notas.  Para ter superada a materia o alumnado deberá 

aprobar todas as avaliacións. 

Cualificación final 

Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 
avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das cualificacións 
obtidas nas tres avaliacións ordinarias. Para superar a materia as tres avaliacións deberán estar aprobadas, 
é dicir, ter unha cualificación superior a 5 en cada unha das tres avaliacións. . 

Convocatoria extraordinaria 

Naqueles casos nos que o alumno/a non supere satisfactoriamente a avaliación ordinaria, é dicir, 

presente unha cualificación inferior a 5, deberá realizar unha proba global escrita con contidos das tres 

avaliacións para ser avaliado/a na avaliación extraordinaria de xuño. Dita proba global  será elaborada polos 

membros do Departamento e basearase nos mínimos esixibles de cada estándar de aprendizaxe 

establecidos nesta programación. 

Anatomía Aplicada de Primeiro de Bacharelato 

O proceso de avaliación realizarase facendo un seguimento do alumno/a por medio de: 

 Observación directa, que nos permite medir: 
O seu grao de interese. 
A súa participación en: coloquios, traballos, exercicios, plantexamento de dúbidas, etc. 

 O control das actividades escolares: 
Confección de esquemas. 
Resolución de exercicios. 
Utilización de bibliografía. 
Prácticas de Laboratorio. 

 A corrección das probas escritas elaboradas ao longo do curso. 
Nos exames valorarase o nivel de adquisición dos estándares de aprendizaxe incluídos na 

programación. 
En cada avaliación a cualificación numérica obtida será a resultante da aplicación da seguinte 

ponderación:  
Probas escritas: 80%. En cada trimestre os alumnos/as realizarán dous exames da materia impartida 

que poderán constar de preguntas breves, completar ou identificar imaxes, preguntas de verdadeiro ou 
falso, relacionar conceptos ou preguntas máis longas sobre algunha cuestión tratada.  

Actividades realizadas: 20%. Poderán ser tarefas da Aula Virtual, traballos individuais ou en grupo, 
tanto feitos na clase como na casa, ou informes de laboratorio.   

Para superar a avaliación a suma das dúas porcentaxes citadas deberá ser igual ou superior a 5 
puntos. As cualificacións decimais iguais ou superiores a 0,6 pasarán ao enteiro superior, as inferiores 
quedarán no enteiro sen decimais.  

Os alumnos que suspendan algunha avaliación terán a posibilidade de recuperala mediante unha 
proba escrita. Para superala, a nota debe ser de 5 ou superior a 5. 



Cualificación final 
 

Para ter superada a materia os alumnos deberán aprobar todas as avaliacións. O/a alumno/a terá 
superada a materia en xuño se a cualificación final é de 5 puntos ou superior. As cualificacións decimais 
iguais ou superiores a 0,6 pasarán ao enteiro superior, as inferiores quedarán no enteiro sen decimais.  

Convocatoria extraordinaria 

Naqueles casos nos que o alumno/a non supere satisfactoriamente a avaliación ordinaria, é dicir, 

presente unha cualificación inferior a 5, deberá realizar unha proba global escrita con contidos das tres 

avaliacións para ser avaliado/a na avaliación extraordinaria de xuño. Dita proba global  será elaborada polos 

membros do Departamento e basearase nos mínimos esixibles de cada estándar de aprendizaxe 

establecidos nesta programación. 

Bioloxía de Segundo de Bacharelato 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación desenvolverase ao longo de cada trimestre empregando os seguintes procedementos:  

- Observación directa e diario de aula: observarase e valorarase a participación e o correcto 

desenvolvemento e execución por parte do alumnado das actividades cotiás da aula. 

- Realización de actividades: valoración da realización dos exercicios, propostas de traballos ou busca de 

información. 

- Probas escritas: Realizaranse 1-2 exames por avaliación. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Diario de aula e fichas do alumnado, onde se rexistrarán as intervencións do alumnado en clase, a súa 

participación, a actitude e as cualificacións das probas escritas. 

- Caderno de clase, onde o alumnado deberá recoller o realizado durante cada sesión, así como contestar ás 

preguntas formuladas pola profesora.  

- Exames: servirán para a avaliación dos contidos. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Realizaranse 1 ou 2 probas escritas ao longo da avaliación. Pode ser que nalgunha avaliación por 

mor da temporalización dos contidos só se poda realizar unha proba. Na primeira avaliación realizaranse 

dúas probas de avaliación (unha delas a mediados do trimestre e a outra no mes de decembro); na 2ª e 3ª 

avaliación poderanse realizar unha ou dúas probas.   

- 90% da cualificación corresponde á nota media das probas escritas realizadas para avaliar os 
estándares de aprendizaxe. Para superar a avaliación é preciso unha nota como mínimo de 3.5 sobre 10 en 
cada unha das probas escritas. 

Naqueles casos nos que se poda realizar dous exames por avaliación, o primeiro control contribuirá 

cun 25% á media ponderada das cualificacións obtidas. O exame de avaliación incluirá tódolos contidos 

desenvolvidos durante a correspondente avaliación, contribuíndo cun 75% á media ponderada das 

cualifacións obtidas sobre unha puntuación máxima de 9 na avaliación correspondente. No caso de realizar 

un só exame, este contribuirá ao 90% da nota final. 



- 10% corresponde á valoración das diferentes competencias e do traballo diario na clase: traballo na 

aula, participación, realización de exercicios escritos e orais, entrega de boletíns a través da plataforma 

Moodle. 

As cualificacións decimais iguais ou superiores a 0,75 pasarán ao enteiro superior; mentres que 

aqueles inferiores a 0,75 quedarán no enteiro sen decimais.  

CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA 

As probas axustaranse en todo o posible á ABAU. 

O feito de que un alumno/a sexa collido copiando, poderá levar consigo que a avaliación á que 

pertence dita proba, lle sexa cualificada como non superada coa nota mínima. 

De non acudir a unha proba, só se repetirá ao alumnado que presente o mesmo día que se incorpora 

ao centro, xustificación médica ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado, para a non 

asistencia a dita proba. A data será fixada pola profesora da materia. 

Para superar a materia é necesario polo tanto: superar cada unha das avaliacións , para o que é 

preciso acadar unha nota mínima dun 5, sumando o 90% de probas obxectivas e o 10% de traballo e actitude. 

A nota final será a media da nota obtida nas tres avaliacións.  

Para ter superada unha avaliación a nota deberá deberá ser como mínimo dun 5. Non se fará media 

cando a nota da(s) proba(s) sexa inferior a un 3,5. 

Aqueles alumnos/as que suspendan algunha avaliación poderán superala na correspondente 

recuperación. 

Estes criterios de cualificación poderán ser modificados no caso de suspensión de clases. Neste caso, 

os criterios de cualificación dependerán do momento e duración da suspensión das clases e serán 

especificados nunha addenda á programación. 

Cualificación final 

Para establecer a cualificación final da materia teranse en conta as cualificacións obtidas nas tres 

avaliacións ordinarias do curso. Esa cualificación final será o resultado da media aritmética das cualificacións 

obtidas nas tres avaliacións ordinarias. 

Convocatoria extraordinaria 

No caso de cualificación final negativa (<5) o alumnado ten dereito por lei a unha proba extraordinaria 

en xuño. Esta proba consistirá nun exame que abarcará todos os contidos da materia. 

Xeoloxía de Segundo de Bacharelato 

Os referentes para avaliar serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, 
como elementos de maior concreción, observables e medibles, recollidos nos epígrafes 4 e 5 da 
programación. 

A cualificación de cada avaliación obterase aplicando a seguinte ponderación: 

 Probas escritas: Realizaranse dúas por trimestre e suporán o 90% da nota. A nota mínima para 
realizar a media e sumar a puntuación correspondente ás tarefas realizadas, será de 3 puntos sobre 10. 

Se se detecta que algún alumno ou alumna copiou ou está a copiar durante a realización dunha proba, 
a cualificación será de 0 puntos. 

O alumnado que non se presente a unha proba sen causa xustificada, recibirá unha cualificación de 0 



puntos. 
 

 Tarefas realizadas polo alumnado: Representarán o 10% da nota. Poderán consistir en tarefas da 
Aula Virtual, traballos individuais ou en grupo, tanto na clase como na casa, informes de laboratorio ou de 
saídas. 

As cualificacións decimais iguais ou superiores a  0,6 pasarán ao enteiro superior, as inferiores 
quedarán no enteiro sen decimais. A avaliación estará superada cando se obteña unha cualificación 
mínima de 5. 

Naqueles casos nos que a puntuación dalgunha das probas sexa inferior a 3, a nota da avaliación será 
sempre negativa (máximo 4). 

A cualificación da avaliación final ordinaria obterase realizando a media das tres avaliacións 
trimestrais cando estean superadas ou, no caso de ter unha avaliación suspensa, cando a nota global desta 
sexa como mínimo de 4 puntos. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación terá a posibilidade de recuperala mediante unha proba 
escrita. 

Naqueles casos nos que un alumno ou alumna non supere a avaliación ordinaria, deberá realizar unha 
proba escrita para a avaliación extraordinaria, na que deberá obter unha cualificación minima de 5 puntos 
para superar a materia. 

Ciencias da Terra e Ambientais de Segundo de Bacharelato 

Na avaliación do alumnado preténdese medir o grao no que se acadaron os distintos obxectivos 
marcados, valorando o grado de consecución das competencias clave. 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do 
Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, considérase que “as competencias 
clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así 
como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan 
conxuntamente para lograr unha acción eficaz. O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son 
os criterios de avaliación e a súa concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables. 

Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento 
adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto 
no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; 
conceptualízanse como “un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e 
profesionais. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o 
seu carácter integral e unha visión interdisciplinar. 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada, terá un carácter formativo e 
será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións se 
adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non 
se terán en conta en ningún caso para minorar as cualificacións obtidas. 

Ao longo de todo o curso levarase a cabo unha avaliación continua na que para a comprobación do 
grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos tomaranse como referencia os estándares de 
aprendizaxe. Esta avaliación continua implica unha avaliación inicial, unha avaliación formativa e unha 
avaliación final cumprindo os principios de ser continua, formativa e integradora. 

Avaliación inicial: levarase a cabo ao inicio do curso mediante un breve cuestionario. Permite detectar 



no alumnado os coñecementos previos sobre os contidos que se van tratar, e as lagoas en relación cos 
mesmos, e as capacidades do alumnado, permitindo así adecuar o proceso educativo ás necesidades 
observadas. Esta avaliación poderá ser informal, mediante rúbricas, a observación directa ou cuestións orais, 
se a profesora o considera suficiente. 

Avaliación formativa: permitirá comprobar os progresos e dificultades que presente o alumnado ao 
longo do proceso educativo, e aportará información constante sobre se o proceso de ensinanza-apredizaxe 
se adapta ás necesidades do alumnado. 

Esta avaliación levarase a cabo mediante: 

- A observación directa do alumnado, facendo un seguimento da realización de tarefas na casa e na 
aula e tendo en conta o seu interese polo traballo, a atención, a participación, os avances na 
comprensión de conceptos, as destrezas no traballo experimental. 

- Probas escritas: recollerán os obxectivos mínimos - os estándares de aprendizaxe avaliables 
correspondentes-. As probas escritas poderán seguir o modelo das PAAU, proporcionadas pola 
CIUG: preguntas de resposta breve, de resposta descriptiva, actividades de verdadeiro/falso, 
cuestións de resposta múltiple, resolución de problemas, interpretación de gráficos, esquemas ou 
debuxos, etc. Posto que a materia xa non é obxecto de exame nas actuais ABAU, as probas poderán 
presentar formatos diferentes ao das antigas probas PAAU. 

- Exposicións orais de traballos de investigación, tanto traballos individuais como os de grupo onde 
demostren que aprenderon a consultar distintas fontes de información, e que foron críticos 
seleccionándoas. Valorarase que utilicen tanto os recursos tradicionais como as novas tecnoloxías. 

- Probas e actividades relacionadas cos libros de lectura: debates na aula, cuestións escritas, probas 
orais, etc. Valorarase a correcta análise crítica da obra, a extracción das conclusións axeitadas, o 
achado de novas e imaxinativas solucións aos problemas plantexados e a exposición axeitada das 
ideas, tanto nos debates como nas probas individuais.  

Avaliación final ou sumativa ao rematar cada bloque de contidos. Mediante a cal se coñecerá en que 
medida o alumnado acadou os obxectivos propostos para as unidades didácticas. Nesta avaliación terase en 
conta tanto ata onde chegou, como de onde partiu cada alumno e alumna, considerando tamén todo o 
acontecido ao longo do proceso educativo. A avaliación proposta baséase nos estándares de aprendizaxe 
que se establecen nesta programación. 

Comunicarase ao alumnado o resultado da devandita avaliación, de forma que se fagan partícipes da 
mesma e, deste xeito, poidan superar as deficiencias que se produzan ou se motiven cos bos resultados. 

Utilizarase unha ficha de observación para facer un seguimento do alumnado, nela rexistraranse todos 
os resultados dos tres tipos de avaliación: as cualificacións das respectivas probas obxectivas, a relación de 
traballos tanto individuais como en grupo, a súa motivación e iniciativa cara á materia. 

Instrumentos para a avaliación 

Actividades de tipo conceptual. Nelas o alumnado irá substituíndo de forma progresiva as súas ideas 
previas polas desenvolvidas en clase. 

Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños experimentais, 
análises de resultados, resolución de problemas, etc. 

Actividades onde se resalten a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente. Por 
exemplo, aquelas que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos desenvolvidos en clase. 

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar actividades de composición, de libro aberto, 
orais, rúbricas, probas obxectivas tipo test, cuestións nas que hai que xustificar as respostas e resolución de 
exercicios e problemas, traballos de investigación, caderno de clase, etc. 

Na  avaliación  do  alumnado  procurarase: 



- Realizar dúas probas por avaliación, que poderán constar dunha serie de conceptos ou procesos 
que o alumnado terá que desenvolver, cuestións tipo test ou cuestións breves co fin de que o 
alumno/a exercite a capacidade de síntese, de razoamento, de creatividade na busca de solucións 
a problemas ambientais, etc. Estas probas suporán o 70 % da nota final. Nas probas escritas terase 
en conta a presentación e a ortografía. As faltas de ortografía ou tildes restarán 0,1 puntos por 
falta ata un máximo de 1 punto por proba. 

- O libro de lectura proposto, que será como mínimo un por curso, pero poderá ampliarse ata un 
por avaliación, en función do avance nos contidos da materia, e as actividades e traballos 
relacionados co mesmo, incluída unha posible proba individual acerca da lectura, oral ou escrita, 
suporá un 15 % da cualificación. 

- A realización das actividades propostas pola profesora e a súa corrección, contará outro 10 %. 

- Por último, teranse en conta factores como a participación na clase, o traballo diario, o traballo 
en equipo, ademais da actitude e o interese do alumno pola materia. Estes factores terán un peso 
do 5% na nota final. 

O alumno ou alumna que empregue métodos fraudulentos nos exames (copiar por compañeiros, 

utilizar calquera método tecnolóxico ou artesanal de copia...) e sexa sorprendido no intento, se lle retirará o 

dereito a realizar esa proba, obtendo como nota da mesma un “0”. Por outra parte, se é posible comprobar 

que o alumno-a copiou sen ser sorprendido-a no momento, pero tendo probas suficientes para demostrarse, 

procederase a avaliar a pregunta que se considere copiada cun “0”. Isto aplicarase tanto nos exames de 

avaliación, como nas probas e nos traballos. 

A nota de cada avaliación calcularase facendo a media de tódalas probas realizadas nesa avaliación. 
Considerarase que o alumnado acadou unha cualificación positiva na avaliación se obtén un 5 de nota media. 
A nota mínima para contabilizar cada proba de avaliación debe ser superior a 3 puntos sobre 10.  

Os alumnos/as que non acaden a cualificación de suficiente nas avaliacións, poderá considerarse que 
teñen un suficiente sempre que a media total do curso sexa de 5, sendo a nota de cada avaliación igual ou 
superior a 4. 

No caso de haber algún alumno ou alumna que non supere satisfactoriamente a avaliación ordinaria, 
deberá realizar unha proba escrita para ser avaliado/a na avaliación extraordinaria no mes de maio. Para 
acadar a cualificación positiva debe acadar unha nota de 5 ou superior. 

Ámbito Científico - Tecnolóxico do nivel III da ESA. Módulos 3 e 4. 

Criterios de cualificación 

A avaliación forma parte do proceso educativo e valora tanto o desenvolvemento como os resultados 
da aprendizaxe, co fin de verificar o progreso, detectar as dificultades e adoptar as medidas necesarias para 
que o alumnado poida continuar o proceso de ensino e aprendizaxe. A avaliación será formativa e continua. 

Ao inicio do curso realizarase a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán 
sobre a adecuación do currículo ás características e aos coñecementos do alumnado.  

Os criterios de avaliación que se recollen nas táboas-resumo e nas táboas de mínimos esixibles  serán 
o referente para avaliar a consecución dos obxectivos propostos.  

Os criterios de avaliación están formulados de maneira que permitan valorar o grao de consecución 
de cada unha das competencias en relación cos contidos do ámbito científico-tecnolóxico. Teñen o propósito 
de guiar a análise das posibilidades que ten cada alumno e alumna para coñecer, comprender e relacionarse 
dun modo positivo, para si mesmo e para os demais, co mundo físico. Isto implica actuar con autonomía e 
responsabilidade; comprender, interpretar e describir o mundo e valoralo como fonte de inspiración; ser 
consciente do impacto da evolución científica e tecnolóxica na cultura; asociar fenómenos coas súas causas 
e consecuencias; utilizar os recursos humanos e materiais máis habituais para buscar información e resolver 
problemas; tomar conciencia e comprender os valores implícitos no benestar individual e colectivo; 



comprometerse e participar nos contornos próximos e afastados de acordo cos devanditos valores.  

En cada módulo tentarase medir o grao no que se acadaron os distintos obxectivos marcados. Por iso 
na avaliación do alumnado teranse en conta distintos factores como a participación na clase, o traballo diario 
e en xeral a actitude e o interese do alumno pola materia, ademais do dominio dos contidos do ámbito. 

En cada avaliación realizaranse polo menos dúas probas escritas que consistirán en preguntas breves, 
tipo test, cuestións que requiran respostas máis extensas, completar, identificar e comentar figuras. Nos 
exames ao lado de cada cuestión figurará a súa puntuación. 

As cualificacións numéricas das probas escritas suporán o 70% da nota da avaliación e o 30% restante 
obterase a partir do caderno de clase, actividades realizadas, traballos propostos e actitude. Realizarase 
unha avaliación escrita ao rematar cada un dos bloques de contidos que integran cada módulo, e 
inmediatamente antes da realización da avaliación do segundo bloque, realizarase a proba de recuperación 
do primeiro para aquel alumnado que obtivo avaliación negativa nel. Para a realización da media das probas 
escritas será necesario que os alumnos teñan unha cualificación igual ou superior a 3. Para superar o módulo 
teranse en conta as notas obtidas durante cada cuadrimestre. 

Promoción por ámbito 

Na educación secundaria para persoas adultas, segundo establece a orde do 20 de marzo de 2018, o 
alumnado poderá estar cursando módulos diferentes nos distintos ámbitos e a promoción será por ámbitos 
de forma independente. Dentro de cada ámbito, o alumnado non poderá ser avaliado dun módulo sen ter 
superado previamente o precedente ou ter sido promovido a el. 

Promoción 

De acordo cos criterios de promoción establecidos na concreción curricular do centro, o equipo de 
avaliación, presidido polo titor ou titora do grupo, poderá decidir a promoción ao módulo seguinte do 
alumnado que, avaliado negativamente nun dos módulos dun ámbito de coñecemento ou nas ensinanzas 
da oferta curricular propia do centro, acadase a xuízo do equipo o nivel de madureza que lle permita 
continuar con aproveitamento os estudos dese módulo seguinte. 

Avaliacións extraordinarias 

O alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos de cada ámbito cursados no 
primeiro cuadrimestre poderá realizar antes de finalizar o mes de maio unha avaliación extraordinaria deses 
módulos. Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos cursados no 
segundo cuadrimestre poderá realizar no mes de xuño unha avaliación extraordinaria. O equipo avaliador 
de cada grupo de alumnos decidirá, tras a realización destas probas extraordinarias, sobre a titulación ou 
promoción aos módulos seguintes daquel alumnado que as realizase.  

 

 

 

 

 


