
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

2ºESO

 O curso terá tres avaliacións parciais e unha ordinaria.

 Para  calcular  a  cualificación  das  avaliacións  ordinarias  teránse  en  conta  os

seguintes aspectos:

• Un 60% corresponderá coa media dos exames 

• Un 20 % a libreta ou caderno de clase. A libreta será avaliada segundo os criterios

que se poden observar na  taboa que será entrega ao alumnado e que se expón

máis abaixo.

• Un  10%  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 outro 10% corresponderase coa avaliación das tarefas encomendadas. Cada vez

que se detecte un caso de non realización se lle restara un 2%. O 10% se lle

presupón a todo o alumnado.

A  táboa que se expón a continuación será entregada a principio  de curso a todo o

alumnado indicando os criterios de avaliación do caderno, así como o peso de cada parte

na nota da avaliación. 

CATEGORIA EXCELENTE (10) MUY BIEN (8) MEJORABLE (5) INSATISFACTORIO (3)

PRESENTACIÓN Los cuadernos muestran
una muy correcta 
presentación en cuanto a
limpieza y claridad

Los cuadernos muestran 
una  correcta 
presentación en cuanto a 
limpieza y claridad

Los cuadernos 
muestran una deficiente
presentación en cuanto 
a limpieza y claridad

Los cuadernos muestran una 
incorrecta presentación en 
cuanto a limpieza y claridad

CONTENIDOS Los cuadernos presentan
todos los contenidos, 
esquemas y/o dibujos 
aprendidos en clase, con
notas, palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y tareas

Los cuadernos presentan 
la mayoría de los 
contenidos, esquemas 
y/o dibujos aprendidos 
en clase y casi todos los 
ejercicios y tareas

En los cuadernos faltan 
mucha información de 
los contenidos, 
esquemas y/o dibujos 
aprendidos en clase , 
así como  ejercicios y 
tareas

En los cuadernos no hay 
información de los 
contenidos, esquemas y/o 
dibujos aprendidos en clase , 
así como  la mayoría de 
ejercicios y tareas

ORGANIZACION La información está 
organizada de manera 
temporal

Algunas partes están 
algo desorganizadas

Hay bastantes partes 
desorganizadas

Los cuadernos están 
desorganizados

PUNTUALIDAD Entrega los cuadernos 
puntualmente

Entrega los cuadernos 
con un pequeño retraso

Entrega los cuadernos 
con más de dos días de 
retraso

Entrega los cuadernos con 
más de tres días de retraso

                                       CALCULO NOTA EVALUACIÓN: (a+2c+6e+t):10= NOTA



                                                a: Actitude de cara a materia
                                                         c: Cuadernos
                                                         e: Examen 

t: Trabajos  
Para  calcular  a  nota  da  avaliación  ordinaria  farase  a  media  aritmética  das  tres

avaliacións parciais.

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

Con aquel  alumnado que teña unha nota  media  inferior  a  5 e  polo  tanto  partes  sen

superar realizarase un informe individualizado no que se indicará que partes son as non

superadas e que ten que facer para superalas.

Aquel alumnado coa nota media superior a 5 considerarase que ten a materia superada e

adicarase a actividades de ampliación que serán avaliadas, se a avaliación é positiva

poderase sumar ata un punto á nota media calculada a partir das tres avaliacións parciais.

               

3ºESO
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 parciais e unha ordinaria.

Para  calcular  a  cualificación  das  avaliacións  ordinarias  teránse  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.



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

NINGÚN CASO TERÁN PRÓRROGAS.

• Con motivo  da excepcionalidade vivida  pola  pandemia,  e  logo de multitude de

confinamentos e ausencias por parte do alumnado, contémplase a realización de

tarefas  durante  algúns  recreos,  para  aqueles  rapaces  con  certas  carencias  na

aprendizaxe.  Eses  traballos  e  seguimento,  ao  realizarse  de  maneira  individual,

poden  complementar  as  probas  escritas  que  se  poidan  facer  e  conformar  un

rexistro para a avaliación do alumnado. Estes traballos, serán en todo momento

voluntarios.

 A nota mínima para ser avaliados positivamente é dun 5. 

O cálculo da nota media da avaliación ordinaria  do curso será cunha  ponderación

diferente para cada avaliación, pois na última avaliación traballase con todo o aprendido

nas dúas anteriores. O porcentaxe con que se valorará cada avaliación será o seguinte:

• 1ª Avaliación: 20%

• 2ª Avaliación 35%

• 3ª Avaliación 45%

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. 

En calquera caso dos contemplados, a nota mínima que se debe alcanzar na proba de

recuperación é dun 5.

Con aquel alumnado que teña unha nota media inferior a 5 nesa media ponderada e

polo tanto partes sen superar realizarase un informe individualizado no que se indicará

que partes son as non superadas e que ten que facer para superalas.

Aquel  alumnado  coa  nota  media  superior  a  5  considerarase  que  ten  a  materia

superada  e  adicarase  a  actividades  de  ampliación  que  serán  avaliadas,  se  a

avaliación é positiva poderase sumar ata un punto á nota media calculada a partir

das tres avaliacións parciais.

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, 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. De non xustificar a

falta oficialmente considerárase unha nota de cero na devandita proba escrita.

IMPORTANTE. As reclamacións basearanse na

a)  Inadecuación  dos  obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación  establecidos  no

currículo oficial e na programación didáctica do departamento de Ciencias Naturais.

b)  Incorrecta  aplicación  dos  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  e/ou  dos

criterios de cualificación.



4ºESO
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 parciais e unha ordinaria.

Para  calcular  a  cualificación  das  avaliacións  ordinarias teránse  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.

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. 

En calquera caso dos contemplados, a nota mínima que se debe alcanzar na proba de

recuperación é dun 5

Cálculo da nota da avaliación final ordinaria



Neste curso académico 21/22 haberá unha 3ª avaliación parcial e outra ordinaria no

mes de xuño. Entre ambas haberá un período de tempo de 15 días aproximadamente. O

período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

Para calcular a nota da avaliación ordinaria farase unha media ponderada das tres

avaliacións parciais cos seguintes valores.    1ª-30%   2ª -30%  -3ª -40%

Con aquel  alumnado que teña unha nota  media  inferior  a  5 e  polo  tanto  partes  sen

superar realizarase un informe individualizado no que se indicará que partes son as non

superadas e que ten que facer para superalas.

Aquel alumnado coa nota media superior a 5 considerarase que ten a materia superada e

adicarase a actividades de ampliación que serán avaliadas, se a avaliación é positiva

poderase sumar ata un punto á nota media calculada a partir das tres avaliacións parciais.

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, 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. 

O xefe de departamento

David Abdón San Martín Outeiral Muros, 31 de marzo de 2022


