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Procedementos e instrumentos de avaliación

A avaliación do alumnado contemplará principalmente tres aspectos básicos no desenvolvemento 
persoal:

Adquisición de novos contidos conceptuais
Mellora nos aspectos metodolóxicos
Afondamento na relación da ciencia co entorno máis inmediato, incidindo na análise crítica 

para adoptar comportamentos axeitados. 

Poderán empregarse variados instrumentos de avaliación, como por exemplo:

Ferramentas de avaliación do traballo competencial
Evidencias dos estándares de aprendizaxe
Portfolio de aprendizaxe
Análise de actividades de composición
Análise de actividades de libro aberto
Análise de actividades orais
Rúbricas
Probas obxectivas escritas
Probas obxectivas tipo test, con corrección de resposta ao azar
Análise de traballos de investigación e cadernos de laboratorio 
Análise de actividades de traballo en grupo e posta en común
Análise de actividades de dramatizacións
Análise de actividades apoiadas polas TIC:  wiki, webquest, buscas do tesouro, liñas de tempo, 
blogues, etc

En cada avaliación fixarase o peso que terán os instrumentos de avaliación empregados para o 
seguimento das aprendizaxes dos estudantes, baseándose fundamentalmente  nos tres aspectos 
referidos ao comezo do parágrafo.

As probas obxectivas, en primeiro de ESO, abarcarán unha ou dúas unidades, dependendo  da 
uniformidade dos contidos. 
Nos outros cursos realizaranse idealmente dúas probas por avaliación. 

En segundo de Bacharelato farase so unha por avaliación, tentando unha adecuación o mellor 
posible á proba final de Bacharelato. 

Todas e cada unha das devanditas probas deberán ter unha cualificación de cinco puntos sobre dez 
para a promoción do alumnado. A nota resultante neste apartado será a media aritmética dos 
resultados obtidos en cada un. Extraordinariamente poderase realizar a media cunha cualificación 
de 4’5 nunha das probas, ou incluso de catro sobre dez na circunstancia de que o resto dos aspectos 
da avaliación sexan superados de xeito amplo.
 
 Como norma xeral darase unha importancia a estes aspectos do 55-70%. A avaliación dos variados 
aspectos rexistrados no día a día  terá un peso do 25-35% e os aspectos referidos a materiais 
elaborados polo alumno (portfolio, entradas de blogues, etc..) entre un 15-10%. No caso do 
Bacharelato, dada a súa maior carga conceptual, resérvase un 85-90% da cualificación final para as 



probas obxectivas, e un 10-15% a aspectos da avaliación diaria. A nota numérica en calquera caso 
resultará do cálculo anterior, redondeada ao número enteiro inmediatamente anterior ou posterior.
Propoñemos intervalos porque pese á concreción habitual nas programacións tipo na avaliación de 
cada estándar de aprendizaxe, pensamos que facer presupostos previos tan pechados é pouco 
axeitado, e preferimos unha certa flexibilidade que permita a adaptación ao tipo de contido, e ao 
ritmo e características de aprendizaxe do noso alumnado, máis  tendo en conta a diferente 
procedencia e diversidade que atopamos neste centro. En calquera caso, dentro de cada grupo os 
alumnos son informados do procedemento de cualificación.

As porcentaxes sinaladas so se aplicarán no caso de que cada parte da avaliación obteña unha 
cualificación de cinco sobre dez, coas mesmas situacións extraordinarias xa referidas.
A constatación dalguna trampa ou retraso na data de entrega nalgún dos instrumentos empregados 
para a avaliación implicará unha cualificación inmediata de cero puntos sobre dez na devandita 
proba.

En caso de avaliación negativa, hai mecanismos de recuperación dos aspectos non superados. No 
caso dos materiais elaborados polos alumnos recuperarase a cualificación negativa no momento da 
entrega deses materiais completos e avaliados positivamente. A superación dos rexistros diarios na 
seguinte avaliación recuperará a inmediatamente anterior. Proporase unha repetición das probas 
obxectivas escritas, que deberán ser cualificadas polo menos con cinco sobre dez puntos para obter 
a consideración de contido suficientemente superado. Estas probas poden ser realizadas polo 
conxunto do grupo, servindo como reforzo aos alumnos xa aprobados no seu momento. 
Tamén neste aspecto invitamos aos grupos a que sexan partícipes da súa avaliación e acorden, 
razoadamente, aumentar o número de probas ata conseguir unha avaliación positiva. A cualificación
numérica será sempre de cinco puntos, pero no balance final do curso teranse en conta 
cualificacións superiores.

Ao rematar o curso, farase un balance total da consecución dos obxectivos e do desenvolvemento 
das competencias básicas para emitir unha cualificación axeitada e individualizada de cada alumno 
e alumna. Todas e cada unha das avaliacións parciais deberán estar cualificadas positivamente ou 
recuperadas no seu caso. Todas as cualificacións de cada aspecto trataranse en común, incluíndo as 
recuperacións, facendo media aritmética de todas elas dentro de cada apartado, aínda que podendo  
desbotar as máis afastadas da tendencia xeral. No caso de proxectos realizados cunha duración 
superior á dunha avaliación, cualificarase na nota final, reservando para estes casos un 10%. A 
porcentaxe do resto dos aspectos será como xa foi sinalado anteriormente (cara o seu intervalo 
menor no caso da existencia dun proxecto), así como as normas de redondeo.
A non consecución dunha cualificación global de cinco sobre dez implica unha avaliación negativa. 
En segundo de Bacharelato poderase realizar unha proba final de recuperación co total de contidos 
do curso. No resto dos cursos esa proba global con todos os contidos realizarase no mes de 
setembro, e deberá ser cualificada con cinco puntos de dez para obter unha cualificación positiva.
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