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2º ESO PMAR // 3º ESO PMAR 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
a) A análise continuada das actitudes do alumno por medio de: 
 

• A observación directa, que nos permite medir: 
- o seu grao de interese. 
- a súa participación en: coloquios, traballos, exercicios, 
proposta de dúbidas, axuda aos seus compañeiros, etc. 

 
• O control das actividades escolares: 

                        - Lecturas. 
                        - Resumes. 
                        - Confección de esquemas. 
                        - Confección de carteis. 
                        - Resolución de exercicios. 
 

• O caderno de prácticas no que o alumnado reflicte todas as 
actividades realizadas ao longo do curso así como as súas 
conclusións persoais respecto das mesmas. 

 
(O caderno de prácticas é un instrumento moi útil para 
obter información acerca de: a comprensión das distintas 
actividades, as formas de expresión utilizadas polo alumnado, 
o xeito de presentar os seus traballos...) 

 
b) A corrección das probas escritas elaboradas ao longo do curso. Nos 

exames valórase o grao de consecución dos obxectivos mínimos 
propostos no respectivo nivel (adquisición comprensiva dos conceptos 
-CONTIDOS MÍNIMOS- básicos incluídos na programación). 

 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   
 
A cualificación das distintas avaliacións, calcularase a partir da nota que 
cada alumno obteña nos seguintes apartados: 
 

A) Faranse dúas ou máis probas escritas por avaliación, para cada 
unha das  materias que integran o ámbito. 
 
O 70 % da cualificación na avaliación, resultará das notas obtidas 
nas distintas probas, tendo en  conta que: 
As notas dos exames de Física Química e Bioloxía Xeoloxía 
terán un peso dun  50% (25 % cada unha delas) na nota final 
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correspondente a este apartado, quedando o outro 50% para 
as Matemáticas. 
 
A nota mínima requirida en cada un dos exames,  para que poda ser 

tida en conta, terá que ser un 3. Cada proba incluirá preguntas elixidas 
entre as seguintes preguntas tipo, tendo en conta cales se adecúan máis 
aos contidos a avaliar. 

 
• Definicións 
• Preguntas de Verdadeiro/Falso e razoar ou non a resposta 
• Preguntas test 
• Cuestións breves 
• Preguntas de diferenzas e semellanzas 
• Interpretación ou elaboración de debuxos, figuras, gráficos, 

esquemas... 
• Preguntas de relacionar con frechas columnas de termos 

 
 

B) Outro 20 % da cualificación resultará da avaliación de: 
realización e corrección dos exercicios diarios, as exposicións dos 
temas na aula, as prácticas de laboratorio e traballos relacionados 
cos contidos das unidades (de investigación, resumos, esquemas, 
exposicións ), realizados ao longo da avaliación. 
 

C) O 10 % restante corresponderá a actitude na clase 
(comportamento, atención, participación, etc.). A actitude non 
desexable en clase (faltas de puntualidade  e de asistencia non 
xustificadas, a  falta significativa do material necesario para utilizar 
na aula, interromper o normal desenvolvemento da clase, faltas de 
respecto ao profesor ou compañeiros,..), así como a non asistencia ás 
saídas programadas, valorarase negativamente na nota final. 
 

Cualificación final 
 

A cualificación final do curso obterase a partir das cualificacións das 
tres avaliacións. 
 
Plan de recuperación 
 

Para os alumnos/as que non superaran unha avaliación, e en función 
das causas que provoquen dita avaliación negativa, fixaranse instrumentos 
de recuperación específicos: 
 
Exames de recuperación: Farase un exame de recuperación de cada unha 
das avaliacións suspensas. No caso de non acadar un 5 en ditas probas, 
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considerarase suspenso. Se é preciso, entregaránselles actividades 
complementarias de recuperación (reforzo) para que cheguen a alcanzar os 
obxectivos na proba de recuperación. 
 
- En xuño farase un último exame ao cal irán os alumnos que teñan 
algunha das recuperacións/avaliacións suspensas. 
 
 - No caso de que un alumno/a perda o dereito á avaliación 
continua, se realizará unha proba escrita sobre todos os contidos da 
avaliación, ao mesmo nivel que no grupo de referencia. Asemade, no caso 
de que existan traballos obrigatorios, tamén deberán ser presentados. Dado 
que houbo unha perda do dereito a avaliación continua, si contarán os 
traballos realizados aos que se fai referencia no apartado anterior, pero non 
as probas escritas que houbera realizado. 
 
- Aqueles que teñan que presentarse á convocatoria extraordinaria de 
Setembro, deberán superar, unicamente, unha proba escrita de contidos 
mínimos das tres materias. 
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ESO    (Exceptuando PMAR) 
 
 
A cualificación das distintas avaliacións terá dous apartados: “a”, 
referido a exames e “b” referido a actividades e actitude:  
 
Apartado a) EXAMES.  
 

1) Faranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación.  
 
2) A cualificación de este apartado “a” calcularase por media das notas 

obtidas nas distintas probas escritas realizadas no trimestre. 
 

3) Para aprobar a avaliación é requisito obter en cada unha das probas 
unha nota igual ou superior a 3,0. 
 

 

Apartado b) ACTIVIDADES e ACTITUDE 
 

Avaliaranse as actividades do/a alumno/a nas clases durante a 
avaliación así como as actividades de aula que considere o profesor e os 
exercicios e traballos relacionados cos contidos das unidades, realizados 
ó longo da avaliación, todos os cales poderán constituír materia de 
exame.  
 
(Os traballos deberán ser entregados en tempo e forma e no caso de que un alumno ou 
alumna non entregue algún traballo no prazo correspondente, se lle notificara ó seu titor 
esta circunstancia, que representa unha falta de comportamento se non hai xustificación. 
A mesma situación darase se os traballos son entregados claramente descoidados, 
copiados ou moi incompletos. A cualificación de traballos e exercicios, influirá na nota 
trimestral ou final). 
 
Avaliarase a actitude do alumnado na mesma medida que as 
actividades. Observarase sobre todo a actitude coas persoas na aula 
(actitude cos compañeiros/as e profesorado) así como actitude cara a 
materia. 
 
A nota da avaliación trimestral obterase pola suma do 80% da nota do 
apartado “a” e do 20% da nota do apartado “b” (10% do apartado de 
actividades e 10% do apartado de actitude). 

 
 
Para aprobar a avaliación haberá que obter como mínimo un 5. 
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RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 
 
Unha vez recibidos os boletíns de notas da avaliación, os alumnos e 
alumnas con nota suspensa poderán recuperala mediante exame que terá 
lugar á volta dos períodos de vacacións, nos meses de xaneiro e abril, 
respectivamente segundo se trate da primeira ou segunda avaliación. 
 
O suspenso da terceira avaliación se recuperará no mesmo exame final de 
xuño, salvo que o profesor decida facer un exame de recuperación previo 
por estimar que se dan as circunstancias para poder levalo a cabo. 
 
 
RECUPERACIÓN FINAL DO CURSO NO MES DE XUÑO: 
 
No mes de xuño, realizarase probas finais de recuperacións para aqueles 
alumnos que teñan suspensas avaliacións e/ou recuperacións. 
 
Cualificación final de curso: 
 

a) Alumnado coas tres avaliacións aprobadas e que non tivo que 
facer ningunha recuperación: a cualificación final do curso 
será a nota media aritmética das respectivas cualificacións á 
que se lle sumará unha bonificación. Esta bonificación nunca 
será superior a un 10% da media obtida, e variará 
dependendo da actitude e traballo desenvolvido polo 
alumnado ó longo do curso. 

 
b) Alumnado coas tres avaliacións aprobadas pero que tivo que 

facer algunha recuperación: a cualificación final do curso será 
a nota media aritmética das respectivas cualificacións. 

 
c) Alumnado con unha única recuperación suspensa con nota 

igual ou superior a 4 e cuxa media aritmética das 3 
avaliacións e/ou recuperacións sexa igual ou superior a 5. 
Aprobarán e a súa cualificación final do curso será a nota 
media das correspondentes cualificacións.   

 
d) No resto dos casos, a cualificación final non superará nunca o 

4. Consideraranse suspensos e terán que ir á convocatoria 
extraordinaria de setembro. 
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RECUPERACIÓN FINAL DO CURSO NO MES DE SETEMBRO 
 
En setembro, o exame será único e se elaborará a partir da materia dada 
durante todo o curso, obtida da relación de contidos mínimos da 
programación.  
 
No caso do alumnado de 1º da ESO entregaráselle en xuño un 
caderniño de actividades que entregaran en setembro, e que suporá 
o 50% da nota, no caso de estar correctamente elaborado. 
 
No caso de que un alumno ou alumna perda o dereito á avaliación 
continua, realizarase unha proba escrita sobre todos os contidos da 
avaliación, ao mesmo nivel que no grupo de referencia. 
 
Observación a ter en conta en todo exame que se realice no curso 
No caso de que haxa evidencias de que un alumno ou alumna copie nun 
exame, será cualificado nesta proba cun 0. 
 
Por este motivo e a efectos de evitar estas circunstancias, nos exames os 
alumnos e alumnas non poderán ter na mesa mais que a folla de exame, o 
bolígrafo e, se fose necesario, o DNI. (agás que o profesor permita outro 
tipo de materiais). 
 
 
 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 
NA ESO (NON PMAR) 
 

O alumnado que promocione sen ter superada a materia do ano anterior 
seguirá un programa de reforzo educativo destinado a recuperar as 
aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente 
ao devandito programa. 
 

Os alumnos e alumnas serán avaliados ao longo do curso mediante a 
realización de 3 probas escritas específicas, acordadas polos profesores 
do Departamento. Ao comezo de cada avaliación recollerán un caderniño 
con actividades, que terán que entregar ao profesor/a encargado no 
momento de facer a proba escrita. Os exercicios de esta proba escrita 
versarán sobre o contido do caderniño. 
 
O seguimento e avaliación dos alumnos e alumnas con materias pendentes 
correrá a cargo do profesor/a de este departamento que lle dea clase no 
curso actual. 
 
No caso dos alumnos e alumnas de 4º da ESO que teñan pendente a 



Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
IES Chapela 

8 
 

Bioloxía–Xeoloxía de 3º da ESO, e que non cursen Bioloxía–Xeoloxía de 4º 
da ESO, o seguimento e avaliación os realizará a xefatura de departamento. 
 
A nota de recuperación da materia pendente en cada trimestre, será a 
media aritmética da nota da proba escrita que contará un 50% e a do 
caderniño que contará outro 50%. É condición imprescindible acadar unha 
nota mínima de 3 na proba escrita, en caso contrario no se aprobará o 
trimestre. 
 
Non haberá novas probas de recuperación ata o mes de maio, no 
que haberá unha convocatoria final para examinarse da materia que 
non se superou durante o curso. 

 
Observación a ter en conta en todo exame que se realice no curso 
 
No caso de que haxa evidencias de que un alumno ou alumna copie nun 
exame, será cualificado nesta proba cun 0. 
 
Por este motivo e a efectos de evitar estas circunstancias, nos exames os 
alumnos e alumnas non poderán ter na mesa mais que a folla de exame, o 
bolígrafo e, se fose necesario, o DNI. (agás que o profesor permita outro 
tipo de materiais).  
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BACHARELATO 
 
 
A cualificación das distintas avaliacións terá dous apartados: “a”, 
referido a exames e “b” referido a actividades e actitude:  
 
Apartado a) EXAMES.  
 

1) Faranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación.  
 
2) A cualificación de este apartado “a” calcularase por media das notas 

obtidas nas distintas probas escritas realizadas no trimestre. 
 

3) Para aprobar a avaliación é requisito obter en cada unha das probas 
unha nota igual ou superior a 4,0. 
 

 

Apartado b) ACTIVIDADES E ACTITUDE 
 

Avaliaranse as actividades do/a alumno/a nas clases durante a 
avaliación así como as actividades de aula que considere o profesor e os 
exercicios e traballos relacionados cos contidos das unidades, realizados 
ó longo da avaliación, todos os cales poderán constituír materia de 
exame.  
 
(Os traballos deberán ser entregados en tempo e forma e no caso de que un alumno ou 
alumna non entregue algún traballo no prazo correspondente, se lle notificara ó seu titor 
esta circunstancia, que representa unha falta de comportamento se non hai xustificación. 
A mesma situación darase se os traballos son entregados claramente descoidados, 
copiados ou moi incompletos. A cualificación de traballos e exercicios, influirá na nota 
trimestral ou final). 
 
Avaliarase a actitude do alumnado na mesma medida que as 
actividades. Observarase sobre todo a actitude coas persoas na aula 
(actitude cos compañeiros/as e profesorado) así como actitude cara a 
materia. 
 
A cualificación de este apartado “b” bonificará ou penalizará ata un 20% 
da nota obtida no apartado “a”. 

 
 
Para aprobar a avaliación haberá que obter como mínimo un 5. 
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RECUPERACIÓN (DE AVALIACIÓN) 
 
Unha vez recibidos os boletíns de notas da avaliación, os alumnos e 
alumnas con nota suspensa poderán recuperala mediante exame que terá 
lugar á volta dos períodos de vacacións, nos meses de xaneiro e abril, 
respectivamente segundo se trate da primeira ou segunda avaliación. 
 
O suspenso da terceira avaliación se recuperará no mesmo exame final de 
xuño, salvo que o profesor decida facer un exame de recuperación previo 
por estimar que se dan as circunstancias para podelo levalo a cabo. 
 
 
RECUPERACIÓN FINAL DO CURSO NO MES DE MAIO/XUÑO: 
 
No mes de maio/xuño, realizarase probas finais de recuperacións para 
aqueles alumnos que teñan suspensas avaliacións e/ou recuperacións. 
 
 
CUALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 
 
a) Alumnado coas tres avaliacións aprobadas e que non tivo que facer 
ningunha recuperación: a cualificación final do curso será a nota media 
aritmética das respectivas cualificacións á que se lle sumará unha 
bonificación. Esta bonificación nunca será superior a un 20% da media 
obtida, e variará dependendo da actitude e traballo desenvolvido polo 
alumnado ó longo do curso. 
 
b) Alumnado coas tres avaliacións aprobadas pero que tivo que facer 
algunha recuperación: a cualificación final do curso será a nota media 
aritmética das respectivas cualificacións. 
 
c) Alumnado con unha única recuperación suspensa con nota igual ou 
superior a 4 e cuxa media aritmética das 3 avaliacións e/ou recuperacións 
sexa igual ou superior a 5. Aprobarán e a súa cualificación final do curso 
será a nota media das correspondentes cualificacións.   
 
d) No resto dos casos, a cualificación final non superará nunca o 4. 
Consideraranse suspensos e terán que ir á convocatoria extraordinaria de 
setembro. 
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RECUPERACIÓN FINAL DO CURSO NO MES DE SETEMBRO 
 
En setembro, o exame será único e se elaborará a partir da materia dada 
durante todo o curso, obtida da relación de contidos mínimos da 
programación.  
 
 
No caso de que un alumno ou alumna perda o dereito á avaliación 
continua, realizarase unha proba escrita sobre todos os contidos da 
avaliación, ao mesmo nivel que no grupo de referencia. 
 
Observación a ter en conta en todo exame que se realice no curso 
 
No caso de que haxa evidencias de que un alumno ou alumna copie nun 
exame, será cualificado nesta proba cun 0. 
 
Por este motivo e a efectos de evitar estas circunstancias, nos exames os 
alumnos e alumnas non poderán ter na mesa mais que a folla de exame, o 
bolígrafo e, se fose necesario, o DNI. (agás que o profesor permita outro 
tipo de materiais). 
 
 
RECUPERACIÓN MATERIAS PENDENTES NO BACHARELATO 
 
Os alumnos e alumnas que promocionen sen ter superada a materia de 
Bioloxía–Xeoloxía de 1º Bacharelato do ano anterior, seguirán un programa 
de reforzo educativo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas 
e deberá superar a avaliación correspondente ao devandito programa. 
 
Os alumnos e alumnas terán que superar 3 probas escritas, unha por cada 
avaliación. A nota final será a media aritmética das notas acadadas nas tres 
avaliacións. O seguimento e avaliación de estes alumnos e alumnas correrá 
a cargo da Xefatura de Departamento. 
 
Non haberá novas probas de recuperación ata o mes de maio, no que 
haberá unha convocatoria final para examinarse da materia que non se 
superou durante o curso. O calendario coas datas da realización das probas, 
será enviado á Xefatura de Estudios. 
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