
Informe sobre os criterios de avaliación de 2º de Bacharelato

Lingua e Literatura Galega

Seguindo as instrucións do Ministerio de Educación e Formación Profesional ditadas pola
Orde EFP/365/2020, de 22 de abril, nas que se establecen o marco e as directrices de actuación
para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de
crise ocasionada polo COVID-19.,  vémonos na obriga de modificar a metodoloxía e criterios de
cualificación do noso alumnado flexibilizando os criterios para promoción e titulación. 

Durante  o  terceiro  trimestre  desenvolveremos  actividades  de  recuperación,  repaso  e
reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións.

Dado que a  avaliación e cualificación se terá que adaptar á nova situación e, tendo en
conta que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres
do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando
beneficie ao alumnado, consideramos establecer o seguinte sistema de avaliación para a terceira
avaliación:

Valoración dos traballos (3ª avaliación):

Dado o carácter  non presencial,  e tendo en conta as posibles diferencias no acceso  ás
diferentes  TIC por parte dos alumnos, a valoración dos traballos seguirán este criterio:

Contidos Presentación Puntualidade e entrega

70% 20% 10%

Criterios de avaliación:

Para a cualificación ordinaria teremos en conta:

 1ª Avaliación = 50% da nota

 2ª Avaliación= 50 % da nota

 A cualificación obtida coas actividades do 3º trimestre (até 1'5 puntos) sumarase á media 
alcanzada nos dous trimestres anteriores. 

 O alumnado que non supere a avaliación realizará unha proba final. 



Lingua Castelá e Literatura

Atendendo  ao  dictaminado  pola  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación
Profesional nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,  Formación
Profesional  e  Innovación  Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do  curso
académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia e ao novo modelo
de exame da ABAU(https://ciug.gal/PDF/novos_modelos_exame_20/01_LINGUA_CASTELA.pdf  )  ,
que  é  coherente  coas  devanditas  instrucións,  detallamos  o  novo procedemento e  criterios  de
avaliación:

1. No tocante aos procedementos e tendo en conta que, segundo as instrucións, se lle dará
prioridade “á avaliación a partir das avaliacións anteriores e das actividades desenvolvidas
durante este período, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna” e que “ en ningún
caso  o  alumno  poderá  verse  prexudicado  polas  dificultades  derivadas  do  cambio  de
metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, nin ver minoradas as cualificacións obtidas
nas avaliacións dos trimestres anteriores”:

• quer presencial, quer telematicamente (en caso de non ser posible o primeiro)  o
formato  da  proba  final  única  válida  para  a  valoración  da  cualificación  ordinaria
axustarase ao novo modelo oficial establecido pola CIUG e referido arriba. No caso
de  ter  que  ser  realizado  telematicamente,  será  igualmente  escrito  e  enviado  á
docente para a súa corrección. O tempo para a realización verase ampliado polo
menos en media hora con respecto á hora e media e pico que, como norma xeral, se
lle outorgaba antes ao alumnado.

• a cualificación da proba final en ningún caso suporá unha nota final inferior á máis
alta  obtida  polo  alumno  nas  avaliacións  previas,  senón  unha  igual  ou  superior.
Daquela, en caso de que a cualificación obtida na proba sexa inferior á mellor das
cualificacións obtidas antes, manteráselle esta última; en caso de ser superior,  a
cualificación final corresponderase con esta última.

2. No que atinxe aos criterios de avaliación:

• Dado que a avaliación se centrará na “adquisición das competencias clave e dos
contidos máis relevantes en cada materia,  impartidos no primeiro e no segundo
trimestre ata o pasado 13 de marzo, así como na evolución académica e madurativa
demostrada polo alumno ou alumna ao longo do curso e da etapa”, na proba final
só serán avaliados os contidos traballados ata a suspensión das actividades lectivas
presenciais  e  que  parcialmente  se  viñeron  reforzando  a  través  dos  materiais
enviados ao alumnado. Daquela, de historia da literatura quedan excluídos os temas
de historia da literatura 7, 8 (só parcialmente, pois a figura de Buero Vallejo foi
traballada á par que a obra de lectura  La Fundación), 9 (aínda que se traballou a
obra  de  García  Márquez  en  paralelo  coa  súa  obra  de  lectura  obrigatoria  e  as
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características xerais do “boom” ao situar a produción deste autor) e 10 (tendo en
conta que a figura da escritora Almudena Grandes se trata a través da obra El lector
de Julio Verne). No que atinxe ás obras de lectura obrigatoria, dado que moito do
alumnado leu esta última obra citada, e dado que se lles enviou material exhaustivo
elaborado pola docente para preparar un posible exercicio sobre a mesma, terán a
posibilidade de desenvolver unha pregunta relativa a esta obra ou a outra  das tres
obras das que xa foron avaliados.

• No tocante á dedución por erros na expresión, mantéñense os criterios aplicados
nas avaliacións anteriores.

Inglés

A avaliación final en Lingua Inglesa no curso 2019-2020 realizarase sobre as aprendizaxes
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres.

 As  actividades de repaso,  reforzo,  recuperación  e  ampliación  que  se  desenvolvan   no
terceiro trimestre durante o período non presencial serán tidas en conta para a avaliación final de
xuño  só  cando  redunden  no  beneficio  do  alumno  ou  alumna,  de  tal  maneira  que  o  traballo
realizado de forma non presencial  poderá servir  tanto para recuperar  os  contidos que non se
aprobaron nos dous primeiros trimestres e así poder aprobar a materia como para mellorar a nota
daqueles alumnos que si aprobaran a materia na 1ª e na 2ª avaliación.

O alumnado que teña a materia de inglés pendente do curso anterior será tamén avaliada
cos resultados dos exames feitos ata o momento da interrupción das clases presenciais e aqueles
que non lograran o aprobado neses exames xa feitos poden aínda recuperar a materia entregando
feitas as actividades propostas polo profesor ou profesora.

Historia

A  avaliación  final  realizarase  sobre  os  resultados  das  dúas  primeiras  avaliacións  ata  a
suspensión das aulas por motivos sanitarios. 

O alumnado que deba recuperar as  dúas primeiras avaliacións deberá entregar un traballo
sobre un tema proposto polo profesor da materia.

Así mesmo, aqueles estudantes que desexen mellorar a súa cualificación deberán realizar
un traballo sobre un tema proposto polo profesor da materia.

Xeografía

A  avaliación  final  realizarase  sobre  os  resultados  das  dúas  primeiras  avaliacións  ata  a
suspensión das aulas por motivos sanitarios. 

Aqueles estudantes que desexen mellorar a súa cualificación deberán realizar un traballo
sobre un tema proposto polo profesor da materia.



Latín

A cualificación ordinaria será calculada sobre as dúas primeiras avaliacións tendo en conta
as seguintes porcentaxes:

➢ 1ª avaliación: 40%
➢ 2ª avaliación: 60%

As  actividades  realizadas  durante  o  período  de  suspensión  de  clases  servirán  para  a
recuperación da materia suspensa ou ben para obter un incremento de ata dous puntos da nota
global.

O alumnado que obtivese unha cualificación inferior  a 4 nas dúas primeiras avaliacións
deberá presentarse a unha proba de recuperación.

O alumnado coa materia pendente de 1º de Bacharelato deberá presentarse a un exame de
recuperación.

Grego

A cualificación ordinaria será calculada sobre as dúas primeiras avaliacións tendo en conta
as seguintes porcentaxes:

➢ 1ª avaliación: 40%
➢ 2ª avaliación: 60%

As  actividades  realizadas  durante  o  período  de  suspensión  de  clases  servirán  á
recuperación da materia suspensa ou ben nun incremento de ata dous puntos da nota global.

Matemáticas

A cualificación final da materia será calculada sobre as notas obtidas ata o momento en que
as condicións sanitarias impediron a asistencia ao centro.

O traballo realizado durante a terceira avaliación será tido en conta sempre positivamente en
beneficio do alumnado.

Realizarase un exame de recuperación da materia correspondente á primeira avaliación e
outro para os contidos da segunda avaliación. Se as condicións sanitarias e loxísticas así o permiten,
o alumnado que desexe subir nota poderá presentarse a ditas probas.

O alumnado coa materia pendente de 1º de Bacharelato deberá realizar un exame para a súa
recuperación. Dito exame celebrarase con anterioridade ás probas de recuperación.



Física

Proporanse cuestionarios na aula virtual e impartirase clase por videoconferencia tres días
por semana. A parte da titoría que se está a facer de xeito continuo.

Pedirase algún traballo escrito sobre as prácticas que quedan por facer.

Faranse exames pola aula virtual. 

En canto aos exames presenciais, no caso de que se podan facer, farase un da terceira e
unha recuperación.

E se a volta a clase non é posible, avaliarase a partir das notas das avaliacións 1ª e 2ª e os
resultados das probas que se fan na aula virtual.

No caso de poder facer probas presenciais, terán mais valor que as probas a distancia.

Química

Proporanse cuestionarios na aula virtual e impartirase clase por videoconferencia tres días
por semana. A parte da titoría que se está a facer de xeito continuo.

Pedirase algún traballo escrito sobre as prácticas que quedan por facer.

Faranse exames pola aula virtual. 

En canto aos exames presenciais, no caso de que se podan facer faríase un de recuperación
da segunda, un da terceira e unha recuperación. Se non se puidese, poderíase facer a recuperación
da segunda e da terceira nun único exame (e xa postos tamén se lles daría a posibilidade de
recuperar a primeira, aínda que xa se fixese a recuperación) e un para a terceira. 

E se a volta a clase non é posible, avaliarase a partir das notas das avaliacións 1ª e 2ª e os
resultados das probas que se fan na aula virtual.

No caso de poder facer probas presenciais, terán mais valor que as probas a distancia.

Filosofía

Plan de avaliación para a materia de Historia da Filosofía de 2º de Bacharelato: 

• Avaliar a partir das cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación. 

• A  cualificación  da  terceira  avaliación  pode  compensarse  en  base  aos  exercicios,
comentarios de texto e traballos presentados polo/a alumno/a a través da aula virtual ou o
correo electrónico do profesor. 

• No caso de volta as aulas, os/as alumnos/as que non entregaron os exercicios, comentarios
de texto e traballos terán a oportunidade de facer unha proba escrita sobre os contidos do
terceiro trimestre. 

• Os  pendentes da segunda avaliación terán que elaborar un traballo en base ao autor/es
que non foron superados na proba escrita. 



Psicoloxía

Plan de avaliación para a materia de Psicoloxía de 2º de Bacharelato: 

• Avaliar a partir das cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación. 

• A cualificación da terceira avaliación pode compensarse en base aos exercicios e traballos
presentados polo/a alumno/a a través da aula virtual ou o correo electrónico do profesor,
referidos á unidade: A aprendizaxe. (Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe,
intelixencia e pensamento).

Francés

A avaliación farase a través dos traballos e probas tipo ABAU que realizou o alumnado.

O alumnado que non teña realizado estas tarefas deberá presentarse a un exame.

Relixión

A cualificación final corresponderá á media das dúas primeiras avaliacións e o alumnado 
poderá incrementala ata nun punto entregando os traballos propostos durante a terceira avaliación.

Debuxo Técnico II

 A avaliación final realizarase sobre os resultados obtidos nas dúas primeiras avaliacións ata
a data da suspensión das aulas por motivos sanitarios. 

Aqueles  estudantes  que  desexen mellorar  a  súa  cualificación  deberán realizar  traballos
sobre os temas propostos polo profesor. 

➢ Exercicios: 80% da nota 

➢ Puntualidade,limpeza, etc.: 20% da nota

TIC II

A cualificación da 3ª avaliación determinarase en base á nota da 2ª avaliación, agás para os
alumnos con cualificación negativa, aos que se lles proporcionará a oportunidade de recuperar a
materia mediante a realización de traballos. Estas tarefas de recuperación enviaranse ao alumno/a
por correo electrónico e serán devoltos polo mesmo medio á profesora.

Historia da Arte

A cualificación final da materia será calculada sobre as notas obtidas ata o momento en que
as  condicións  sanitarias  impediron  a  docencia presencial  así  como os  traballos  e  probas  orais
realizadas de forma telemática.



Economía da Empresa

En primeiro lugar, para ter unha cualificación final preliminar do curso, farase a media das
cualificacións da primeira e da segunda avaliación. 

Con esa media, cada alumna ou alumno terá unha nota final.

1. No caso no que esa nota final sexa aprobado ou superior (un mínimo de 5 sobre 10), os
alumnos e alumnas terán a oportunidade de subir ata 2 puntos a súa cualificación coa entrega dos
traballos propostos polo e-mail durante a terceira avaliación (avaliación non presencial) e unha
proba online.

A avaliación e o peso destes traballos e proba será a seguinte (sobre os dous puntos):
➢ Entrega de traballos e boletíns de exercicios semanais ou quincenais, e entrega de exames

ABAU resoltos (40%).
➢ Entrega de resumes, mapas conceptuais ou un formulario de materia (20%).
➢ Vídeo chamada co profesor  ou  exame tipo test  por  plataformas online  (vexase Google

exams) para amosar a adquisición dos conceptos básicos tratados no traballo e realización
de exercicios prácticos (40%).

2.  No  caso  no  que  esa  nota  final  sexa  suspensa,  para  recuperar,  o  alumnado  deberá
entregar por e-mail co tema “Recuperacións”, os seguintes traballos:

a) Traballo teórico-conceptual da materia a recuperar (en base sempre aos contidos dados
durante o primeiro e o segundo trimestre)

b) Traballo práctico da materia a recuperar (en base aos contidos dados durante o primeiro e
o segundo trimestre)

** Unha vez entregados estes traballos, realizarase unha vídeo chamada co profesor ou un exame
tipo  test  por  plataformas  online  (por  exemplo  Google  exams)  para  amosar  a  adquisición  dos
conceptos básicos tratados no traballo.

A nota da recuperación será:
➔ O traballo teórico un 30%.
➔ O traballo práctico un 30%.
➔ A vídeo chamada ou exame online tipo test un 40%.

O alumnado que ademais desexe subir a nota, poderá participar e entregar os traballos da
terceira avaliación igual que as compañeiras e compañeiros que estean aprobados (punto 1 deste
apartado).

Terán tamén a oportunidade de subir  ata 2 puntos a  súa cualificación coa entrega dos
traballos propostos pola aula virtual durante a terceira avaliación (avaliación non presencial).



Bioloxía

Debido ás circunstancias xurdidas neste curso, e seguindo as  instrucións do Ministerio de
Cultura  e  da  Consellería  de  educación,  vémonos  na  obriga  de modificar  a  metodoloxía  da  3ª
avaliación e do presente curso, e polo tanto, modificar tamén os criterios de avaliación.

Os cambios nos criterios de avaliación están suxeitos a posibles modificacións  en función
das novas directrices que poidan aparecer antes do remate do curso.

Valoración dos traballos (3ª avaliación e recuperacións):

Dado o carácter non presencial, e tendo en conta as posibles diferencias no acceso ás diferentes
TIC por parte dos alumnos, a valoración dos traballos seguirá este criterio:

Contidos Presentación Puntualidade na entrega
70% 20% 10%

Os traballos terán como finalidade:
- Completar o temario de 2º de Bacharelato de forma progresiva e comprensiva. 
- Reforzar e ampliar os coñecementos da 1ª e 2ª avaliación.
-  Exames presenciais  ou non presenciais  para mellorar  (voluntario)  a  nota da 1ª  ou 2ª

avaliación, en función dos acontecementos sanitarios.

Criterios de avaliación:

A 1ª e 2ª avaliación xa foi valorada cos criterios establecidos na programación.

Valorar  o  traballo  non  presencial  da  3ª  Avaliación,  tendo  en  conta  o  esforzo  e  as
circunstancias socio-económicas específicas.

Considerarase o aprobado cando a suma porcentual das tres avaliacións sume un 5. A nota
final nunca será inferior á media das dúas primeiras avaliacións.

1ª Aval. 2ª Aval 3ª Aval
40 % da nota 40 % da nota 20 % da nota

Se os alumnos retoman as clases presenciais, é obvio que o número de clases será moi
curto, polo que, eses días lectivos adicareinos a “preparar” a selectividade para aqueles que se
presenten á  mesma. Por este motivo, e a acumulación doutros posibles exames, non penso facer
exame da 3ª Avaliación.

Hoxe martes 28 de abril, a Xunta publica os modelos de ABAU no que deixa claro que os
alumnos terán un abano amplo de opcións, onde poderán escoller preguntas sen ser prexudicados
polos temas non dados presencialmente neste último trimestre. 


