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9. AVALIACIÓN 

 
 

Dada a situación excepcional derivada da situación de pandemia da COVID 19 neste 

curso, recollemos nesta programación os tes escenarios posibles de docencia  presencial, 

semipresencial e non presencial á hora de avaliar ao noso alumnado 

 

 

 
9.1.- PRESENCIAL 

 
 

Dada a situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19 e para o presente curso, 

no caso de que un alumno/a non poida realizar algunha das probas avaliables por causa 

debidamente xustificada, o docente da materia informará oa alumnado afectado da nova 

data e tipo de proba que deberá efectuar en función da situación e das circunstancias 

médico/telemáticas coa finalidade de ser avaliado dos mesmos estándares que o resto dos 

seus compañeiros/as. 

 
No caso de que un alumno/a copie nun exame, aplicaráselle o disposto no apartado 17 

do Regulamento de Réxime Interior, polo que suspenderá a avaliación da materia. 

 
 

 

Avaliación inicial: 

 
 

Data prevista de realización: principios de outubro. 

 
A proba consistirá nun texto de comprensión lectora e científica y/ou unha proba sinxela 

sobre coñecementos previos. 

 
A avaliación inicial non se reflictirá nas notas, pero ten que constituir o punto de partida 

do traballo na aula. 

 

 
Avaliación continua: 

 

 
1º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
 

Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por avaliación. 

A cualificación da nota da avaliación calcularase do seguinte modo: 

• 70% probas escritas, previa media ponderada das mesmas. 

• 30% observación de aula, traballo diario, realización de tarefas individuais e 
grupais,tarefas pácticas, actitude cara á materia, indagación, realización de 
proxectos... 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

 

 

Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 de nota media, aplicándose 

redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación da materia avaliada 

trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a superación da proba. 

 
Os estudantes que en xuño non superaran alguna das avaliacións deberán examinarse 

dos contidos das avaliacións pendentes para superar a materia na avaliación ordinaria. 
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A nota final de xuño (avaliación ordinaria) calcularase facendo a media aritmética, con 

redondeo matemático, das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que 

repetir máis da metade das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

 

A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 aplicando redondeo matemático, considerándose aprobada a 

materia con nota igual ou superior a 5. 

 

 

3ºESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

Realizarase polo menos unha proba escrita por avaliación. 

A cualificación da avaliación calcularase do seguinte xeito: 

• 80% Probas escritas previa ponderación das mesmas. 
 

• 20% observación na aula, traballo diario, realización de tarefas individuais e 

grupais, realización de proxectos, interese cara a materia, participación, 

respecto... 

 
 

Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

 
Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 de nota media, aplicándose 

redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación da materia avaliada 

trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a superación da proba. 

 
Os estudantes que en xuño non superaran alguna das avaliacións deberán examinarse 

dos contidos das avaliacións pendentes para superar a materia na avaliación ordinaria. 

 
A nota final de xuño (avaliación ordinaria) calcularase facendo a media aritmética, con 

redondeo matemático, das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que 

repetir máis da metade das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

 

A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 aplicando redondeo matemático, considerándose aprobada a 

materia con nota igual ou superior a 5. 

 
 

4º ESO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por avaliación. 

A cualificación da nota da avaliación calcularase do seguinte modo: 

● 80% probas escritas, previa ponderación das mesmas. 

● 20% traballo de aula: interese pola materia, participación, elaboración e 
corrección de exercicios tarefas de indagación, tarefas prácticas... 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

 
Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 de nota media, aplicándose 

redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación da materia avaliada 

trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a superación da proba. 

 
Os estudantes que en xuño non superaran alguna das avaliacións deberán examinarse 

dos contidos das avaliacións pendentes para superar a materia na avaliación ordinaria. 
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A nota final de xuño (avaliación ordinaria) calcularase facendo a media aritmética, con 

redondeo matemático, das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que 

repetir máis da metade das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 e redondeo matemático, considerándose aprobada a materia 

con nota igual ou superior a 5. 

 
 

4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 

Haberá un mínimo dunha proba por avaliación e un máximo de dúas. 

A cualificación da nota da avaliación calcularase do seguinte modo: 

• 60% probas escritas 

• 40% traballos propostos e observación de aula (valorarase a actitude na clase, 

participación, interese cara a materia, esforzo). 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo profesor se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos). 

 
Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 de nota media, aplicándose 

redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación da materia avaliada 

trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a superación da proba. 

 
Os estudantes que en xuño non superaran alguna das avaliacións poderán examinarse 

dos contidos das avaliacións pendentes para superar a materia na avaliación ordinaria. 

 
A nota final de xuño (avaliación ordinaria) calcularase facendo a media aritmética, con 

redondeo matemático, das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que 

repetir máis da metade das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

 
A proba extraordinaria de setembro versará sobre todos os contidos impartidos ao longo 

do curso e será cualificada sobre 10 aplicando redondeo matemático, considerándose 

aprobada a materia cun mínimo de 5. 

 

 

1º BACHARELATO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

Realizaranse alo menos unha proba escrita por avaliación. 

 
A cualificación da nota da avaliación calcularase do seguinte modo: 

• 80% probas escritas, previa ponderación das mesmas. 

• 20% traballo de aula: estudo, corrección de exercicios, tarefas 
prácticas...Actitude: interese, participación, respecto, non interrupción das clases, 
etc. 

 
 

Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

 
Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 aplicando redondeo 

matemático. De realizar máis dunha proba escrita por avaliación realizarase a nota media 

aritmética aplicando redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación 

da materia avaliada trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a 

superación da proba. 
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Os estudantes que non superen alguna das avaliacións deberán examinarse en xuño dos 

contidos das avaliacións pendentes. 

 
A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética con redondeo matemático 

das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que repetir máis da metade 

das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

 

A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 con redondeo matemático, considerándose aprobada a materia 

con nota igual ou superior a 5. 

 
 

1º BACHARELATO ANATOMÍA APLICADA 
 

Realizarase polo menos unha proba escrita por avaliación. 

A cualificación da avaliación calcularase do seguinte xeito: 

• As probas escritas suporán o 70% da cualificación , previa ponderación das 
mesmas. 

 

• 30% restante corresponderá a : traballos propostos e observación na aula ( 
valorarase actitude na clase, participación, interese cara á materia, meticulosidade 
na realización das tarefas...) 

 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

 

Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 aplicando redondeo 

matemático. De realizar máis dunha proba escrita por avaliación realizarase a nota media 

aritmética aplicando redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación 

da materia avaliada trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a 

superación da proba. 

Os estudantes que non superen alguna das avaliacións deberán examinarse en xuño dos 

contidos das avaliacións pendentes. 

 
A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética con redondeo matemático 

das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que repetir máis da metade 

das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

 

A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 con redondeo matemático, considerándose aprobada a materia 

con nota igual ou superior a 5. 

 
1º BACHARELATO CULTURA CIENTÍFICA 

Haberá un mínimo dunha proba por avaliación e un máximo de dúas. 

A cualificación da nota da avaliación calcularase do seguinte modo: 

• 60% probas escritas 

• 40% traballos propostos e observación de aula (valorarase a actitude na clase, 

participación, interese cara a materia, esforzo). 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo profesor se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos). 
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Para aprobar cada avaliación haberá que obter un mínimo de 5 de nota media, aplicándose 

redondeo matemático. De non ser o caso, farase unha recuperación da materia avaliada 

trala xunta de avaliación, ou cando se estime oportuno para a superación da proba. 

 
Os estudantes que en xuño non superaran alguna das avaliacións deberán examinarse  

dos contidos das avaliacións pendentes para superar a materia na avaliación ordinaria. 

 
A nota final de xuño (avaliación ordinaria) calcularase facendo a media aritmética, con 

redondeo matemático, das tres avaliacións aprobadas, mais se o/a alumno/a tivera que 

repetir máis da metade das probas, a súa nota final será como máximo de 5. 

 

A proba extraordinaria de setembro versará sobre todos os contidos impartidos ao longo 

do curso e será cualificada sobre 10 con redondeo matemático, considerándose aprobada 

a materia cun mínimo de 5. A criterio do profesorado, este poderá requirir a entrega de 

actividades ou traballos no día da proba extraordinaria. 

 
 

2º BACHARELATO BIOLOXÍA 

● 90% probas escritas. 

● 10% traballo de aula: interese pola materia, elaboración e corrección de 
exercicios de comprensión, tarefas de indagación, tarefas prácticas... 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo profesor se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos). 

 
Haberá dous exames por avaliación. Para aprobar cada avaliación haberá que obter un 

mínimo de 5 puntos con redondeo matemático. A primeira proba supón o 30% das probas 

escritas, a segunda o 70% das mesmas, xa que inclúe contidos anteriores. Se se 

suspende a primeira proba, pódese recuperar na segunda. Se se suspende a avaliación, 

tense que recuperar cun exame con nota superior a 5 con redondeo matemático ao 

rematar a mesma. 

 
A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das tres avaliacións con 

redondeo matemático. Todo o alumnado terá que realizar a proba final de maio como 

preparación da ABAU. 

 
Os estudantes que non aprobaran todas as avaliacións deberán superar a proba final de 

maio. Se un alumno/a ten que recuperar as 3 avaliacións, poderá obter unha nota de 5 

como máximo, se ten que recuperar dúas, poderá obter 7 como máximo e se só ten que 

recuperar unha avaliación, poderá obter 10 nesa avaliación e facer media cas dúas 

aprobadas. Todos os cálculos numéricos aplicarán redondeo matemárico. 

 
A proba extraordinaria de setembro versará sobre todos os contidos impartidos ao longo 

do curso e será cualificada sobre 10 con redondeo matemático, considerándose aprobado 

con nota superior a 5. 

 

 
 

2º BACHARELATO XEOLOXÍA 

● 90% probas escritas. 

● 10% traballo de aula: interese pola materia, elaboración e corrección de 
exercicios de comprensión, tarefas de indagación, tarefas prácticas... 

 
Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 



6  

Haberá dous exames por avaliación. Para aprobar cada avaliación haberá que obter un 

mínimo de 5 puntos con redondeo matemático. A primeira proba supón o 30% das probas 

escritas, a segunda o 70% das mesmas, xa que inclúe contidos anteriores. Se se 

suspende a primeira proba, pódese recuperar na segunda. Se se suspende a avaliación, 

tense que recuperar cun exame con nota superior a 5 con redondeo matemático ao 

rematar a mesma. 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das tres avaliacións con 

redondeo matemático. Todo o alumnado terá que realizar a proba final de maio como 

preparación da ABAU. 

 
Os estudantes que non aprobaran todas as avaliacións deberán superar a proba final de 

maio. Se un alumno/a ten que recuperar as 3 avaliacións, poderá obter unha nota de 5 

como máximo, se ten que recuperar dúas, poderá obter 7 como máximo e se só ten que 

recuperar unha avaliación, poderá obter 10 nesa avaliación e facer media cas dúas 

aprobadas. Todos os cálculos numéricos aplicarán redondeo matemárico. 

 
A proba extraordinaria de setembro versará sobre todos os contidos impartidos ao longo 

do curso e será cualificada sobre 10 con redondeo matemático, considerándose aprobado 

con nota superior a 5. 

 

 
9. 2.- SEMIPRESENCIAL 

 
Dado que non se ten establecido para este curso a modalidade de ensino semipresencial 

por parte da Consellería de Educación, entendemos que esta correspondería á situación 

en que o alumnado, na súa totalidade ou en parte dun grupo, non poida asistir ao ensino 

presencial durante un ou varios días a causa das medidas sanitarias derivadas dunha 

situación asociada á COVID 19. 

Para estas situación tómase como referente o establecido para o ensino presencial e 

establécense as seguintes adaptacións metodolóxicas: 

1. O alumnado poderá seguir a materia a través das indicacións, materiais e tarefas que 

estarán dispoñibles a través da plataforma Classroom /Aula Virtual. 

2. O alumnado poderá comunicarse coa profesora a través das propias 

3. plataformas ou mediante o correo @iesblancoamor. 

4. Todas as tarefas e probas que se realicen a través da plataforma Classroom /Aula 

Virtual, terán un tempo límite para a súa realización e entrega na plataforma. 

5. As tarefas ou probas entregadas fóra de prazo a través da plataforma Classroom / 

Aula Virtual ou presencialmente, serán cualificadas como se indica: 

6. Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

7. No caso de non poder realizarse unha proba de exame por parte de todo o alumnado 

do grupo, esta terá lugar de xeito presencial, sempre que sexa posible, nunha nova data 

que se estableza. De non poder realizarse presencialmente debido ao remate do curso e 

se resulta imprescindible para a avaliación do alumnado, valorarase facelo polo medio 

tecnolóxico e co formato que resulte máis axeitado nese momento (plataforma 

Classroom, Aula Virtual, videochamada, teléfono, oral e/ou escrito, etc). 

8. Dada a situación excepcional que nos toca vivir neste curso, no caso de que algún 

alumno non poida realizar algunha das probas globáis, esta non se lle repetirá noutra 

data, senón que lle será realizada conxuntamente coa seguinte proba global que se 

realice. 

9. A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 e redondeo matemático, considerándose aprobada a materia 
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con nota igual ou superior a 5. De non poder realizarse presencialmente, valorarase 

facela polo medio tecnolóxico e co formato que resulte máis axeitado nese momento 

(plataforma Classroom, Aula Virtual, videochamada, teléfono, oral e/ou escrito, etc). 

10. No caso de que un alumno ou alumna copie nun exame, aplicaráselle o disposto 

no apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que suspenderá a avaliación 

da materia. 

 

 
 

9.3.- NON PRESENCIAL 

 
No caso de interrupción do ensino presencial a causa das medidas sanitarias derivadas 

dunha situación asociada á COVID19, tómase como referente o establecido para o ensino 

presencial e establécense as seguintes adaptacións metodolóxicas: 

1. O alumnado poderá seguir a materia a través das indicacións, materiais e tarefas que 

estarán dispoñibles a través das plataformas Classroom / Aula Virtual. 

2. O alumnado poderá comunicarse coa profesora a través da propia plataforma ou 

mediante o correo @iesblancoamor. 

3. De xeito xeral, todas as tarefas e probas que se realicen deberán ser entregadas a 

través da plataforma Classroom /Aula Virtual (agás outro tipo de instruccións que poida 

dar a profesora); tendo un tempo límite para a súa realización e entrega na plataforma. 

4. As tarefas ou probas entregadas fora de prazo a través da plataforma Classroom/ Aula 

Virtual ou a través do medio indicado pola profesora, serán cualificadas con se indica: 

5. Calquera actividade entregada fóra de prazo terá unha penalización (10%=1 día de 

retraso/ 50%=2 días de retraso) e non será recollida polo docente se se entrega con 

máis de 3 días de retraso (sen contar sábados, domingos e festivos), neste último caso 

a nota de cualificación será de 0. 

6. Dada a situación excepcional que nos toca vivir neste curso, no caso de que algún 

alumno non poida realizar algunha das probas globais , esta non se lle repetirá noutra 

data, senón que lle será realizada conxuntamente coa seguinte proba global que se 

realice. 

7. A probas globais realizadas por medios telemáticos serán valoradas ca ponderación 

similar á que figura nos criterios de avaliación con docencia presencial valorarándose no 

momento da súa realización cal é o formato máis axeitado para a súa materialización 

(plataforma Classroom, Aula Virtual videochamada, teléfono, oral e/ou escrito, etc). 

8. A proba extraordinaria versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso e 

será cualificada sobre 10 e redondeo matemático, considerándose aprobada a materia 

con nota igual ou superior a 5. De persistir a situación de docencia non presencial, 

realizarase no formato que resulte máis axeitado ao momento da súa materialización 

(plataforma Classroom, Aula Virtual, videochamada, teléfono, oral e/ou escrito, etc). 

9. No caso de que un alumno ou alumna copie nun exame, aplicaráselle o disposto no 

apartado 17 do Regulamento de Réxime Interior, polo que suspenderá a avaliación da 

materia. 

 

 
9.4-AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

 
Para o presente curso escolar e, en atención á situación de confinamento do terceiro 

trimestre do pasado curso escolar por mor da pandemia da COVID19: 

O alumnado con materias pendentes do depatamento de Bioloxía e Xeoloxía será avaliado 

dos contidos impartidos o pasado curso escolar 2019-2020 nos respectivos nivéis e 

materias. 

No mes de outubro informarase ao alumnado pendente e ás súas famlias do seguinte: 
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1.-CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.1- Para o presente curso escolar os contidos avaliables son os que figuran como 

impartidos na Modificación á programación do curso 2019-2020 publicada o 

pasado mes de maio. 

 
1.2- Os contidos avaliables serán divididos en dous bloques realizándose os exame 

de avaliación nos meses de xaneiro e abril respectivamente. 

 
1.3- Para o presente curso escolar en atención á situación de pandemia establécense 

os seguinte criterios de avaliación: 

 
• Para aprobar o exame de cada bloque de materia haberá que obter un 

mínimo de 5 con redondeo matemático.  De realizar máis dun exame por 

cada bloque, a avaliación será positiva se a media aritmética deles é igual 

ou superior a 5 aplicando redondeo matemático. 

 
• A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética aplicando 

redondeo matemático dos dous exames de bloque de contidos. 

 
• Realizarase unha proba global no mes de maio na que aqueles 

alumnos/as que non teñan superada a materia contarán cunha nova 

oportunidade de conseguilo. Nesta nova oportunidade superarase a 

materia pendente acadando unha nota igual ou superior a 5 aplicando 

redondeo matemático. 

 
2.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A materia divídese en dous bloques, en cada un deles valorarase como se indica: 

• Realización e entrega de exercicios do boletín: 30% 

• Proba escrita: 70% 

3.-REALIZACIÓN DAS PROBAS DE EXAME 

 
Para o presente curso escolar, en atencion á situación de pandemia, os exames terán 

lugar de xeito presencial, sempre que sexa posible. De non poder realizarse 

presencialmente valorarase facelo polo medio tecnolóxico e co formato que resulte máis 

axeitado no momento da súa materialización (plataforma Classroom, aula virtual, 

videochamada, teléfono, oral e/ou escrito, etc). 

 
 

4.- ACTIVIDADES DE REFORZO 
 

No mes de outubro entregarase ao alumnado un boletín de traballo con exercicios 

relativos ao primeiro bloque de materia avaliable. O alumnado entregará este 

boletín feito unha semana antes do día de exame deste primeiro bloque de 

materia no mes de xaneiro. 

Ese día de exame, entregarase ao alumnado o boletín de traballo do segundo 

bloque, materia do segundo parcial. O alumno entregará este segundo boletín 

feito unha semana antes do día de realización do exame correspondente aos 

contidos do citado boletín na data por determinar do mes de abril. 

 

 
5.- CANLES DE INFORMACIÓN: 

AULA CLASSROOM/AV: o alumnado pendente contará cun aula Classroom/AV 

onde terá os boletíns de traballo e contidos relativos a cada un dos bloques de 

materia dos que deberá examinarse nos meses de xaneiro e abril 

respectivamente. 



 

Puntualmente será informado a través desta canle das datas de 

entrega de actividades e exames e as condicións de 

desenvolvemento de ambas as dúas tarefas. 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS: toda a información relativa a datas 

e condicións de entrega de tarefas e realización de exames de 

pendentes será publicada no taboleiro de anuncios do centro. 

PÁXINA WEB DO CENTRO: toda a información relativa a datas e 

condicións de entrega de tarefas e realización de exames de 

pendentes será publicada na páxina web do centro. 

 

 
6.- PROFESORADO DE REFERENCIA E HORARIO DE ATENCIÓN AO 

ALUMNADO 

 
 

As profesoras de referencia do alumnado para o seguimento da materia 

pendente de Bioloxía e Xeoloxía son as profesoras do departamento: 

Olga González Palmou, Sol Iglesias Carballo, Nuria Sánchez Moreno e 

Marta Sanjuán Pedreira, ás que poderá dirixirse o alumno/a para 

consultar calquera dúbida en calquera momento en que o poidan 

atender, tanto nas horas que teñan con eles de clase, como en calquer 

recreo así como utilizando a plataforma Classroom/AV. 

Dada a situación de pandemia na que nos atopamos é importante 

sinalar que, independentemente dos avisos referentes ao plan de 

traballo, procedimentos de avaliación, datas de probas e recollida de 

actividades que o departamento faga ao alumnado pendente, estes 

deberán mirar sempre o taboleiro de anuncios habilitado para tal fin, a 

páxina web do centro e os avisos da aula Classroom/AV, onde se 

centralizará e actualizará toda a información e os cambios que se podan 

producir. 

 
 

9.5-AVALIACIÓN PARA A ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

O alumnado que, segundo a normativa vixente necesite acreditar 

coñecementos previos para matricularse nalgunha das materias de 2º 

de bacharelato do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía deberá ter unha 

entrevista coa persoa responsable da materia na que desexa 

matricularse, a cal lle exporá os coñecementos básicos que debería ter 

e as actividades necesarias para facilitarlle á aprendizaxe dos mesmos. 

Consideramos que é responsabilidade do alumno ou alumna a 

realización correcta de ditas actividades, e da proba de acreditación dos 

coñecementos adquiridos. Este departamento non oporá trabas á 

matriculación deste alumnado. 


