
CRITERIOS    DE  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN PARA 2º ESO ,3º  ESO, 4º  
ESO 

 
1. Faranse como mínimo dous controis escritos da materia en cada avaliación , coas 

notas destes controis  realizarase  unha media aritmética .Todos estes controis 
deberán ter: 

a)  Cuestións numéricas para valorar  a competencia matemática, científica e 
tecnolóxica  ( CMCCT )   

b)  Cuestións  nas que se faga fincapé no razoamento máis que na memoria , 
avaliándose así  ( CCL, CAA ) 

        O 90% da nota da avaliación procede dos controis escritos  
 
2. Ademais , avaliaranse os outros criterios de avaliación citados anteriormente noutra 

parte da programación didáctica ,  e que se repiten a continuación. 

a) Observación dos alumnos na clase: a actitude ,comportamento e 
procedementos   (CSC , CCEC) 

b) Revisión do caderno de clase  ( CCL ) 

c) Traballos e investigacións  (CD , CCEC y CSICC) 

3. Esta porcentaxe varía na materia de Ciencias Aplicadas á actividade profesional de 4º 
ESO. Nesa materia corresponderá o 70% a controis escritos e 30% a os demais 
criterios de avaliación. A razón desta excepción é que se trata  dunha materia 
fundamentalmente práctica. 
 

4. Realizarase unha recuperación despois da avaliación. 
 

5. A recuperación que se realice en xuño, será da avaliación completa que estea 
suspensa.  A recuperación de setembro, realizarase  de todos os contidos da materia. 

6. No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 
fraudulento , a nota de ese exame será un 0 . Esta norma é extensible para  todas as 
recuperación , incluída a de xuño , e  para o control da proba da convocatoria 
extraordinaria de xullo. 
 

7. No caso do alumnado que teña dificultades específicas coa materia, poden 
reconsiderarse  os criterios de cualificación. Para que un alumn@ , se poida acoller a 
esta modificación debe estar nun grupo de reforzo , ter unha ACI ou ter un informe 
previo á avaliación do Departamento de Orientación  no que se explique o  seu caso 



personalizado . Deste xeito , o Departamento pode realizar unha avaliación 
individualizada, tanto dos contidos teóricos como dos demais criterios de avaliación.  

 
8. Se a avaliación en Xuño non é positiva, o alumno ten a posibilidade de acadar os 

obxectivos nunha convocatoria extraordinaria no mes de Setembro. Os mínimos 

serán os mesmos que os requiridos ó longo do curso. A nota será exclusivamente a 

do control escrito na convocatoria extraordinaria 

 

Cálculo da nota numérica na ESO.  

• Na inmensa maioría dos casos  ao realizar a media aritmética das  probas escritas, 
o resultado é decimal. A nota da avaliación , recuperación  e/ou avaliación 
ordinaria, será a parte enteira da nota que corresponde aos controis escritos. O 
10% da nota corresponde a  outros criterios de avaliación . O desexable é ,que cos 
outros criterios de avaliación a nota numérica poida axustarse ao número enteiro 
superior seguinte.  

• No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 

fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para  todas 

as recuperacións  , probas ordinarias de xuño e  para o control da proba da 

convocatoria extraordinaria de setembro . 

 

Instrumentos de avaliación % na nota da avaliación 

 Parte enteira da media aritmética de, cando menos, dúas 
probas escritas. 

90% /       ( 70% en 
Ciencias aplicadas) 

a)Observación dos alumnos na clase: a actitude, 
comportamento e procedementos    
b) Revisión do caderno de clase  
c) Traballos e investigacións   
Dentro da proba escrita haberá unha parte na que se 
especifica ese 10% correspondente a ese período , e a esa 
parte do temario. Esta aclaración é para que esta 
porcentaxe sexa o máis obxectiva posible 

10%  /       (30% en 
Ciencias Aplicadas )  

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 
avaliación ordinaria  de xuño  e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 
numérica deberá ser  ≥ 5 ,0 

 

 

 

 

 

 

 



Recuperación 
das avaliacións . 
(A data da 
recuperación 
será sempre 
posterior á 
entrega das 
notas 
correspondentes 
a esa avaliación ) 
 

Proba de xuño: recuperación 
das avaliacións pendentes, ou 
subir nota 

Nota da 
avaliación 
ordinaria de 
xuño 

Nota da 
avaliación 
extraordinaria 
de setembro 

Unha proba 
escrita 100% da 
nota 
 
Para considerar 
que a parte 
correspondente  
para a 
recuperación 
está superada , a 
nota da proba 
debe ser como 
mínimo 5,0 que 
indica a 
superación da 
materia. 

 Proba escrita que 
contabilizará  o 100% da nota. 
Será un exame  con 10 
preguntas. 
A nota será a da parte enteira 
da nota do exame. 
Alumnado cunha avaliación 
suspensa: 
Realizará as 10 preguntas da 
avaliación suspensa 
Alumnado con dúas 
avaliacións suspensas: 
Realizará as  10 preguntas  
(5+5)  que sinale o profesor/a 
no enunciado do exame 
Alumnado con todo suspenso: 
Realizará as 10 preguntas 
(4+3+3),  que indique o 
profeso/a  no enunciado do 
exame 
Alumnado que queira subir a 
súa nota :  
Realizará as 10 preguntas 
(4+3+3),  que indique o 
profesor/a  no enunciado do 
exame . No caso de entregalo, 
a nota deste último exame 
substituirá ao anterior. 

Media 
aritmética das 
tres avaliacións. 
A nota da 
avaliación 
ordinaria será a 
parte enteira da 
media. 
Para unha 
aproximación 
ao número 
enteiro superior 
seguinte, terase 
en conta unha 
vez máis o 10 % 
da nota de cada 
avaliación no 
que computan 
os outros 
criterios non 
conceptuais.Se 
o alumn@ 
suma de forma 
habitual cando 
menos 0,5 
puntos , 
valorarase a 
aproximación 
ao número 
enteiro superior 
seguinte 
 

Proba escrita 
que 
computará o 
100% da nota, 
con todos os 
contidos do 
temario 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 
avaliación ordinaria  de xuño  e na avaliación extraordinaria de setembro  a nota 
numérica deberá ser  ≥ 5,0 

 



CRITERIOS DE  AVALIACIÓN E    CUALIFICACIÓN 

PARA O BACHARELATO 
 

FÍSICA E QUÍMICA 1º  BACHARELATO 

Para acadar unha avaliación positiva en Física e  Química 1, teranse en conta os seguintes 

puntos: 

1. Como se trata dun nivel académico alto  e de ensino non obrigatorio , a  nota     das  

avaliacións  basearase nos controis escritos . 

2. A materia consta de dúas partes: Física e Química. En cada bloque traballarase 

como avaliación continua. A primeira parte  ,a de Química , ata finais de xaneiro ( 

co seu control  final correspondente) , e a continuación a parte de Física ata final 

de curso ( co seu exame final correspondente) 

 

3. Na parte de Química realizarase una proba de formulación inorgánica  

 

4. Realizarase una proba de cálculo vectorial, cambios de unidades e repaso de 

cinemática de 4º ESO  na parte de Física 

 

5. Nas avaliacións existirán como mínimo dous exames e, ao ser avaliación continua. 

en cada control increméntanse os contidos. Realizarase polo tanto , unha media 

ponderada das notas dos exames da avaliación.  

 

6. A porcentaxe que lle corresponde a cada exame en cada avaliación, estará exposta 

no taboleiro da aula 

 

7. A nota que o alumnado debe conseguir  para superar esta materia será un 5,0 tanto 

para a avaliación ordinaria de xuño, como para a extraordinaria de setembro. 

 

8. a)En xuño existirá una recuperación coas seguintes opcións: 

Opción A : Recuperar Física 

Opción B : Recuperar Química 

Opción C : Recuperar Física e Química 

b)En setembro, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control 

escrito de toda a disciplina. Contabilizará o 100 % da nota  , e esa nota será a da 

parte enteira da media aritmética entre Física e Química. 

 

9. É importante a asistencia a clase. As faltas de asistencia deberán estar xustificadas 

de forma correcta (xustificante médico ou causas de carácter excepcional). O 



alumnado que non teña debidamente xustificadas as faltas de asistencia e teña que 

realizar  os exames finais de xuño, a nota que lle corresponderá , será parte enteira 

da cualificación que obteña nos exames escritos desa recuperación de xuño.  

 

Cálculo da nota numérica en Física e Química de 1º Bac 
No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 

fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para  todas as 

recuperacións  , probas ordinarias de xuño e  para o control da proba da convocatoria 

extraordinaria de setembro . 

Instrumentos de avaliación % na nota da avaliación 

 Probas escritas 90% 
 

a)Observación dos alumnos na clase: a actitude, 
comportamento e procedementos    
b) Revisión do caderno de clase  
c) Traballos e investigacións   

10%. 
 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 
avaliación ordinaria  de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro  a nota 
numérica deberá ser  ≥ 5,0 

 

 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

 

-Control de formulación 

inorgánica (15%) 
-Control de química  nº 1 

(35%) 

-Control de química  nº 2  

(50%) 

 

 

-Final de química (70%) 
- Control de cálculo 
vectorial e conceptos 
previos de cinemática de 
4º ESO (10%) 
-Control de física (20)  

 

-Control nº 1 de Física 

(40%)  

-Control final de física  

nº2 (60%) 



 

RECUPERACIÓN FINAL PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA: Haberá unha data para a 

recuperación da parte de Qca  . 

 

RECUPERACIÓN FINAL PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA: Nunha data diferente á 

anterior , haberá unha recuperación da parte de Fca 

 

O 100% da nota da avaliación ordinaria de xuño será a parte enteira da  media 

aritmética entre a parte de Física e a de Química. Para axustar a nota ao número 

enteiro superior seguinte , acudirase aos instrumentos de avaliación sinalados e que 

non son estritamente conceptuais. 

En setembro, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control escrito 

de toda a disciplina (100%   da nota da avaliación extraordinaria), sendo os criterios 

idénticos aos de xuño. A nota numérica será a da parte enteira da media aritmética de 

Física e de Química,  

 

 

 

 

 

QUÍMICA 2. 

Para acadar unha avaliación positiva en Química 2 , teranse en conta os seguintes puntos: 

1. Como se trata dun nivel académico alto  e de ensino non obrigatorio , a nota     

das avaliacións  basearase nos controis escritos . 

2. A disciplina  está organizada como avaliación continua . Dado que en cada 

control increméntanse os contidos, realizarase unha media ponderada das 

notas dos exames da avaliación, contando sempre máis o último 

3. Realizarase una proba de formulación inorgánica  no mes de outubro. A 

superación desta proba é indicativa para o profesorado do nivel xeral en 

formulación. Polo tanto , a formulación incorrecta no resto das probas do 

curso implicarán un desconto de 0,25 por fórmula incorrecta. Para subliñar 

a importancia da formulación ,esta proba ponderará na nota da 1ª avaliación 

4. Na primeira avaliación faranse dous exames  e a proba de formulación inorgánica, 

as porcentaxes serán 20%,35% e 45 % respectivamente. 

5. Na segunda e terceira avaliación será un 40% para o primeiro e un 60% para o 

segundo.  

6. Na terceira avaliación existirá un  control final de toda a materia ,(   lémbrase que 

é unha materia con avaliación continua). Farase tamén unha recuperación , polo 



tanto, existen dúas posibilidades para superar a materia na convocatoria ordinaria 

de xuño. O alumnado aprobado e que desexe subir a súa nota , pode presentarse 

tamén a este exame . No caso de entregalo para a súa corrección , substituirase 

a primeira nota pola do segundo control. 

7. As prácticas de laboratorio forman parte dos contidos da materia e sempre 

aparecerán nos controis de Química 2 .Para axudar ao alumnado, nesta parte 

importante da materia,  cada alumn@  poderá entregar cada día de laboratorio a 

súa práctica escrita  para a súa corrección á profesora da materia. Deste xeito, os 

alumn@s , saberán se o seu traballo experimental está correctamente realizado, 

(contidos, limpeza, orde, pulcritude e presentación do informe) 

8. A final do curso académico o alumnado debe presentar un traballo con todas as 

prácticas realizadas durante o curso académico. 

9. A nota que o alumnado debe conseguir  para superar esta materia será un 5,0 

,obtido de maneira exclusiva nos controis escritos ,nos que sempre se  inclúen  

preguntas teóricas, problemas e laboratorio. Este criterio é tanto para a avaliación 

ordinaria de xuño, como para a extraordinaria de xullo. 

10. É importante a asistencia a clase .As faltas  de asistencia deberán están 

xustificadas de forma correcta (xustificadamente médico ou causas de carácter 

excepcional ) . As xustificacións ,deberán entregarse  á profesora da materia ou á 

titora nos dous días seguintes á súa incorporación á clase .  O alumnado que non 

teña debidamente xustificadas as faltas de asistencia e realice os exames finais de 

xuño, a nota que lle corresponde será a parte enteira da  cualificación que obteña 

nos exames escritos desa recuperación de xuño.  

11. Os contidos das probas escritas, tanto as cuestións teóricas, os problemas e as 
prácticas de laboratorio, están fixadas polo grupo de traballo da CIUG. De existir 
algunha variación ao longo do curso, o alumnado será informado do cambio 
proposto pola CIUG 

12. No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 
fraudulento , a nota de ese exame será un 0 . Esta norma é extensible para  todas 
as recuperación , incluída a de xuño , e  para o control da proba da convocatoria 
extraordinaria de xullo. 

 

 

 

 

Cálculo da nota numérica en  Química de 2º Bac 

No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 
fraudulento, a nota de ese exame será un 0 . Esta norma é extensible para  todas 
as recuperacións e  para o control da proba da convocatoria extraordinaria de 
setembro . 

 



 

Instrumentos de avaliación % na nota da avaliación 

 Probas escritas 90% 
 

a)Observación dos alumnos na clase: a actitude, 
comportamento e procedementos    
b) As prácticas de laboratorio forman parte dos 
contidos da materia e sempre aparecerán nos 
controis de Química 2 .Para axudar ao alumnado , 
nesta parte importante da materia, cada alumn@  
poderá entregar cada día de laboratorio a súa 
práctica escrita  para a súa corrección á profesora da 
materia. Deste xeito, os alumn@s , saberán se o seu 
traballo experimental está correctamente realizado, 
(contidos, limpeza, orde , pulcritude e presentación 
do informe) 

10% .  

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións , 
avaliación ordinaria  de xuño e na avaliación extraordinaria de xullo a nota numérica 
deberá ser  ≥ 5,0 
O 100% da nota da avaliación ordinaria de xuño será a parte enteira da  nota do 

exame final, ( ou da recuperación final, se o alumn@ a precisa). Para axustar a nota 

ao número enteiro superior seguinte , acudirase aos instrumentos de avaliación 

sinalados e que non son estritamente conceptuais. 

En xullo, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control escrito de 

toda a disciplina  , sendo os criterios idénticos aos de xuño 

 

 
 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

 

-Control de formulación 

inorgánica(15%), a 

formulación incorrecta no 

resto das probas do curso 

implicarán un desconto de 

0,25 por fórmula incorrecta 
-Control de química  nº 1 ( 

35%) 

-Control de química  nº 2  

(45%) 

 

-Control nº 1 (40%) 
-Control nº 2  (60%) 
  

 

-Control nº 1 (40%) 

-Control nº2  (60%) 

 
 
 
 



Recuperación 
das avaliacións 
 

Proba de xuño: recuperación 
das avaliacións pendentes, ou 
subir nota 

Nota da 
avaliación 
ordinaria de 
xuño 

Nota da 
avaliación 
extraordinaria 
de xullo 

É unha materia 
de avaliación 
continua 

Proba escrita que contabilizará  
o 100% da nota con todos os 
contidos da materia , xa que 
está organizada como 
avaliación continua. 
Alumnado que queira subir a 
súa nota :  
Realizará o mesmo exame . No 
caso de entregalo, a nota 
deste último exame substituirá 
ao anterior. 

A nota será a 
parte enteira do 
exame final. 
Para unha 
aproximación 
ao número 
enteiro superior 
seguinte, 
acudirase aos  
criterios non 
conceptuais da 
avaliación, e ás 
notas das dúas 
primeiras 
avaliacións. 
 

Proba escrita, 
na que está 
incluído todo 
o temario, que 
computará o 
100% da nota. 
A nota será a 
parte enteira 
da nota do 
control. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 
avaliación ordinaria  de xuño e na avaliación extraordinaria de xullo a nota numérica 
deberá ser  ≥ 5,0 

 

 

 

 

FÍSICA 2. 

Para acadar unha avaliación positiva en Física 2, teranse en conta os seguintes puntos: 

1. Como se trata dun nivel académico alto  e de ensino non obrigatorio , a nota das 

avaliacións  basearase nos controis escritos . 

2. Realizárase un control de cada tema . O alumnado debe superar cada un deles.  

3. Realizárase un exame  de recuperación para cada bloque  co fin de superar  as 

posibles  unidades didácticas non superadas. 

4. A nota que o alumnado debe conseguir  para superar esta materia será un 5,0 

obtido  nos controis escritos ,nos que sempre se  inclúen  preguntas teóricas e 

problemas, (tamén se poden incluír cuestións de laboratorio) Este criterio é válido  

tanto para as avaliacións parciais, a  avaliación ordinaria de xuño, e para a 

extraordinaria de xullo. 

5. A nota de cada avaliación será a media aritmética entre os controis realizados 



6. A recuperación de xuño realizarase dos bloques que estean suspensos. 

7. Se o alumn@ debe recuperar toda a materia ,  na convocatoria ordinaria de xuño 

ou a extraordinaria de xullo ,no seu control escrito de recuperación aparecerán 

problemas e cuestións de todos os bloques. 

8. É importante a asistencia a clase .As faltas  de asistencia deberán están 

xustificadas de forma correcta (xustificadamente médico ou causas de carácter 

excepcional ) . As xustificacións ,deberán entregarse  á profesora da materia ou á 

titora nos dous días seguintes á súa incorporación á clase .  O alumnado que non 

teña debidamente xustificadas as faltas de asistencia e realice os exames finais de 

xuño, a nota que lle corresponderá será a parte enteira da  cualificación que 

obteña nos exames escritos desa recuperación de xuño 

9. Os contidos das probas escritas, tanto as cuestións teóricas, os problemas e as 
prácticas de laboratorio, están fixadas polo grupo de traballo da CIUG. De existir 
algunha variación ao longo do curso, o alumnado será informado do cambio 
proposto pola CIUG 

10. No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 
fraudulento , a nota de ese exame será un 0 . Esta norma é extensible para  todas 
as recuperación , incluída a de xuño , e  para o control da proba da convocatoria 
extraordinaria de xullo. 

 

 

 

Cálculo da nota numérica en  Física de 2º Bac 

No caso de que  se teña constatación de que un alumn@ realizou un exame 

fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para  todas as 

recuperacións e  para o control da proba da convocatoria extraordinaria de xullo  

Instrumentos de avaliación 
 

% na nota da avaliación 

 Probas escritas de cada tema 90% 
 

a)Observación dos alumnos na clase: a actitude, 
comportamento e procedementos    
b) Realización dos problemas propostos diariamente 
para a profundización dos contidos teóricos. 

10 %. 
 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais , recuperacións , 
avaliación ordinaria  de xuño  e na avaliación extraordinaria de xullo  a nota 
numérica deberá ser  ≥ 5,0 

Recuperación 
das avaliacións 
 

Proba de xuño: recuperación 
das avaliacións pendentes, ou 
subir nota 

Nota da 
avaliación 
ordinaria de 
xuño 

Nota da 
avaliación 
extraordinaria 
de xullo 



Proba escrita 
dos contidos da 
avaliación que 
será o 100% da 
nota 

Proba escrita que contabilizará  
o 100% da nota con todos os 
contidos da materia . A proba 
será unicamente dos bloques 
que o alumn@ teña suspensos. 
No caso de que sexa a materia 
na súa totalidade , no exame 
global entrarán problemas e 
cuestións de todos os temas. 
Alumnado que queira subir a 
súa nota :  
Realizará un exame  global con 
problemas e cuestións de 
todos os temas . No caso de 
entregalo , a nota deste último 
exame substituirá ao anterior. 

A nota será a 
parte enteira do 
exame final. 
Para unha 
aproximación 
ao número 
enteiro superior 
seguinte, 
acudirase aos  
criterios non 
conceptutais da 
avaliación, e ás 
notas das dúas 
primeiras 
avaliacións. 
 

Proba escrita 
,na que estará 
incluído todo 
o temario ,que 
computará o 
100% da nota. 
A nota será a 
parte enteira 
da nota do 
control. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 
avaliación ordinaria de xuño  e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 
numérica deberá ser  ≥ 5,0 
O 100% da nota da avaliación ordinaria de xuño será a parte enteira da  media 

aritmética dos controis de todo o curso. Para axustar a nota ao número enteiro 

superior seguinte , acudirase aos instrumentos de avaliación sinalados e que non son 

estritamente conceptuais. 

En xullo, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control escrito de 

toda a disciplina , sendo os criterios idénticos aos de xuño 

 


