
 DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

1ºESO

    O curso terá tres avaliacións. Realízanse  tres probas por avaliación, que suporán o

50% da nota (a materia será eliminatoria e todas teñen o mesmo valor).O 50% restante

dependerá dos seguintes parámetros:

▪ Suporán un 20% da nota os traballos bibliográficos individuais ou en

grupo (tendo en conta a expresión escrita, a presentación e a entrega en

prazo)  e  exercicios  recollidos  na  clase  (comprensión  de  texto  científicos,

competencia matemática, expresión escrita...).

O 20% repartirase entre o número de traballos solicitados a partes iguais.

Exemplo: Se nunha avaliación pídense catro traballos cada un contará un 5%

▪ A  participación  en  clase,  o  traballo  na  casa  e  as  tarefas

encomendadas na aula valorarase cun 15%. Cada vez que se rexistre unha

tarefa non realizada na casa descontarase un 2,5% e o mesmo ocorrería cas

tarefas de aula. Esto quere dicir que todo o alumnado empeza o trimestre

con este 15% pois se lle presupón unha boa actitude de cara a materia e que

vai realizar as tarefas.

▪ Outro  15%  corresponderá  ás  prácticas  de  laboratorio,  na  que  a

metade  da  nota  derivará  da  realización  das  mesmas  (tendo  en  conta  a

destreza  do  alumno  e  a  observación  das  normas  de  seguridade  no

laboratorio),a outra metade da nota dependerá da presentación dun informe

da  práctica  redactado  segundo  as  normas  dadas  na  clase.  Este  15%

repartirase así: 

▪ Un  7,5%  da  observación  da  realización  das  prácticas  e

repartirase entre o número de prácticas realizadas.

▪ Un  7,5%  corresponderá  a  valiación  dos  informes  das

devanditas  prácticas  e  repartirase  entre  o  número  de  prácticas

realizadas.

Adaptación da prácticas á pandemia. Debido á situación xerada coa Covid-19 decidiuse

non realizar practicas de laboratorio pois considérase un perigo ao ser moi difícil manter a

distancia de seguridade e porque hai que compartir material entre o alumnado. O que se

fará con este apartado da avaliación e explicar na aula de referencia en que consisten as

prácticas  para  posteriormente  avaliar  ao  alumnado con  preguntas  por  medio  da  aula



virtual ou incluidas nas probas escritas. De relaxarse as medidas sanitarias por parte da

Consellería podería realizarse algunha das prácticas previstas.

Despois de cada avaliación farase unha recuperación. En xuño so se irá á recuperación

en caso de que o alumnado teña unha única avaliación suspensa, no resto dos casos

deberá recuperar na convocatoria extraordinaria de finais de xuño toda a materia.  Os

exercicios  que  deban  ser  entregados  en  datas  específicas,  EN  NINGÚN  CASO

TERÁN PRÓRROGAS.

A nota mínima para aprobar unha avaliación é un 5. A nota mínima para facer media é un

3,5.  Os  exames copiados serán  cualificados  cunha  nota  de  cero.  Os  exercicios

recollidos serán cualificados polo seu  contido,  presentación e grao de  interese na súa

elaboración. Segundo a actual lexislación, os resultados da avaliación serán expresados

cunha cualificación numérica sen empregar decimais, nunha escala de cero a dez. A nota

mínima para aprobar calquera das materias será de 5.

3º ESO
A continuación detállanse os criterios de cualificación de 3º E.S.O. para o actual

curso académico 2021 / 2022, ademais de como será o proceso de recuperación.

O curso consta de tres avaliacións, onde se terán en conta os seguintes aspectos:

• Probas escritas. Realízanse dúas probas escritas por avaliación, que suporán o

80% da nota (a materia será eliminatoria e todas teñen o mesmo valor). A nota

mínima para facer media é dun 3 en cada unha das probas.

As probas escritas copiadas serán cualificadas cunha nota de 0.

O 20% restante dependerá dos seguintes parámetros:

• O traballo de aula valorarase cun 10% Este 10% se lle dará por defecto a todo o

alumnado e cando se detecte un caso no que non se realizan ditas tarefas se lle

descontará un 2% ata un máximo de ese 10%

• O traballo da aula virtual valorarase cun 10 % da nota. As actividades a realizar,

será  cualificadas  polo  seu  contido,  presentación  e  grado  de  interese  na  súa

elaboración. 

O xeito de avaliar este 10% será o seguinte; contaranse o número de tarefas e

traballos solicitados polo profesor e dividirase ese 10% entre todos. Cada traballo

presentado contará proporcionalmente.



Do  proxecto de investigación farase un seguimento mensual que quedará rexistrado na

aula virtual, e no ultimo trimestre, no que o alumnado ten que o presentar, contará como

unha proba escrita máis.

Os traballos ou actividades que deban ser entregados en datas específicas, EN NINGÚN

CASO TERÁN PRÓRROGAS.

A nota mínima para ser avaliados positivamente é dun 5. 

Despois de cada avaliación realizarase unha recuperación. O alumnado só terá que

recuperar os contidos da(s) proba(s) escrita(s) na(s) que non atinxise a nota mínima

esixida para facer media. Para acceder a esta deberanse presentar debidamente

realizadas as actividades propostas ao longo da avaliación ou, no seu defecto, as

que o profesor estime oportunas en base ás particularidades individuais. No caso de

que fosen presentadas no seu debido momento non se esixirán. 

A nota mínima que se debe alcanzar na proba de recuperación é dun 5.

En xuño realizarase unha proba escrita ordinaria de recuperación para o alumnado

que teña pendente unha ou varias avaliacións.  Os que tralas recuperacións só teñan

pendente  unha avaliación  examinaranse soamente  desa parte.  Non obstante,  de  non

superar dita proba deberán presentarse na proba extraordinaria de finais de xuño con

toda a materia.

ACLARACIÓNS.

-  Na  corrección  das  actividades,  traballos  e  probas  escritas  teranse  en

consideración o uso dunha correcta expresión e das normas ortográficas correspondentes

ao  nivel  cursado.  Un  erro  ortográfico  descontará  0,1  puntos,  os  cales  poderán  ser

recuperados ao escribir correctamente a palabra en cuestión 20 veces no caderno.

-  O alumnado ausente nunha proba se xustifica oficialmente a falta  poderá realizar  a

proba noutra data que o profesor acordará co alumno/a. En caso de non xustificar a causa

da  ausencia  á  proba  considerarase  que  ten  un  cero  nesa  proba.  Consideraranse

ausencias  xustificadas  aquelas  nas  que  haxa  un  xustificante  dun  organismo  oficial

(médico, xulgado, etc) As ausencias xustificadas polos pais non terán esta consideración,

polo  que  queda  a  criterio  do  profesor  repetir  a  proba,  para  evitar  agravios  cos

compañeiros do grupo.



4º ESO

A continuación detállanse os criterios de cualificación de  4º E.S.O. para o actual curso

académico 2021/ 2022, ademais de como será o proceso de recuperación.

O curso consta de tres avaliacións, onde se terán en conta os seguintes aspectos:

• Probas escritas. Realízanse a lo menos dúas probas escritas por avaliación,

que suporán o 80% da nota (a materia será eliminatoria e todas teñen o mesmo

valor). A nota mínima para facer media é dun 3 en cada unha das probas. As

probas escritas copiadas serán cualificadas cunha nota de 0.

O 20% restante dependerá dos seguintes parámetros:

• O traballo de aula valorarase cun 10% Este 10% se lle dará por defecto a todo o

alumnado e cando se detecte un caso no que non se realizan ditas tarefas se lle

descontará un 2% ata un máximo de ese 10%

• O traballo da aula virtual valorarase cun 10 % da nota. As actividades a realizar,

será  cualificadas  polo  seu  contido,  presentación  e  grado  de  interese  na  súa

elaboración. 

O xeito de avaliar este 10% será o seguinte;  contaranse o número de tarefas e

traballos solicitados polo profesor e dividirase ese 10% entre todos. Cada traballo

presentado contará proporcionalmente.

• O proxecto de ecoloxía será valorado como unha proba escrita e terase en conta

a presentación do mesmo,  a súa defensa e  o  manexo do vocabulario  técnico-

científico do tema.

• Do   proxecto  de  investigación farasé  un  seguimento  mensual  que  quedará

rexistrado na aula virtual,  e no ultimo trimestre,  no que o alumnado ten que o

presentar, contará como unha proba escrita máis.

Os traballos ou actividades que deban ser entregados en datas específicas, EN NINGÚN

CASO TERÁN PRÓRROGAS.

 A nota mínima para ser avaliados positivamente é dun 5.

Despois de cada avaliación realizarase unha  recuperación.  O alumnado só terá que

recuperar  os  contidos da(s)  proba(s)  escrita(s)  na(s)  que non atinxise  a  nota  mínima

esixida  para  facer  media.  Para  acceder  a  esta  deberanse  presentar  debidamente

realizadas as actividades propostas ao longo da avaliación ou, no seu defecto, as que o

profesor estime oportunas en base ás particularidades individuais. No caso de que fosen

presentadas no seu debido momento non se esixirán.



A nota mínima que se debe alcanzar na proba de recuperación é dun 5.

En xuño realizarase unha proba escrita ordinaria de recuperación para o alumnado que

lle  quede  pendente  algunha/s  avaliación/s.  Os  que  tralas  recuperacións  só  teñan

pendente  unha avaliación  examinaranse soamente  desa parte.  Non obstante,  de  non

superar dita proba deberán presentarse na  proba extraordinaria de XUÑO con toda a

materia.

ACLARACIÓNS.

- Na corrección das actividades, traballos e probas escritas terase en consideración o uso

dunha correcta expresión e das normas ortográficas correspondentes ao nivel cursado.

Un erro ortográfico  descontará 0,1 puntos, ata un máximo de 2 puntos,os cales poderán

ser recuperados ao escribir correctamente a palabra en cuestión 20 veces no caderno.

-  O alumnado ausente nunha proba se xustifica oficialmente a falta  poderá realizar  a

proba noutra data que se determinará no seu determinado momento. En caso de non

xustificar a causa da ausencia á proba considerarase que ten un cero nesa proba.

O xefe de departamento

David Abdón San Martín Outeiral Muros, 1 de outubro de 2021


