
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DAS ASIGNATURAS DO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 

CIENCIAS SOCIAIS 1º ESO  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO. 

 
-En todos os niveis deste ensino, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á 
materia, onde se terán en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, 
atención e participación na clase e a resolución de pequenas probas de aula como parte 
da avaliación.  
 
-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 
gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 
penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba 
como máximo, tendo todas a mesma valoración.Así, por exemplo, se a proba é sobre 
10, o máximo que se lle poderá rebaixar ao alumno será 1 punto. 
 
-Non se fará nota media entre avaliacións no caso de que o alumno/a non acade a lo 
menos una puntuación mínima dun 3 en cada una delas.  
 
-Se algún alumno/a intentara, para obter unha avaliación positiva, obrar con medios ou 
intención fraudulentos, por exemplo, copiando nun exame, plaxiando un traballo... estos 
invalidaranse. 

 
1. Probas de control escrito: 70% 

 
En xeral de cada unidade farase unha proba escrita, tendo en conta que, nalgúns casos, 
poden incluír varios temas do libro: (ex: climas e paisaxes da Terra; Roma e España e 
Galicia na antigüidade). 
 

• As probas serán puntuadas sobre 10.  En cada pregunta anotarase o seu 
valor, de tal xeito que os alumnos/as teñan información obxectiva da importancia 
das distintas cuestións e aprendan que, no caso de falta de tempo, o empreguen 
nas preguntas de maior valoración para non verse penalizados na nota final da 
proba. 

• Tamén se terá en conta a presentación, redacción e corrección gramatical 
(penalizándose as faltas de ortografía) das probas que realicen os alumnos/as. 
O desconto da nota será como máximo de 1 punto na nota xeral do exame. 
 

2. Traballos de elaboración: 20%. 
 

• Están incluídas aquí as actividades realizadas polos alumnos/as no seu caderno, 
tanto na aula como fóra dela. O caderno será avaliado en todos os trimestres. 
Terase en conta a realización de todas as actividades, así como a presentación 
clara e ordenada do mesmo. 

 

• Serán valorados neste apartado as fichas e mapas mudos aportados polo 
profesor en cada unha das unidades. O alumno/a elixirá entre engadilas ao 



caderno ou entregalas  nun cartafol ao final de cada unidade antes da proba 
obxectiva correspondente. 

 

• Así mesmo serán valorados neste apartado os traballos realizados durante o 
curso. Están previstos os seguintes: 

 
 
- 1º trimestre: 
 

➢ Traballo individual sobre un planeta do Sistema Solar (a elixir, agás a 
Terra). 

➢ Traballo individual (VOLUNTARIO) -1º trimestre:  

. ➢ Traballo individual sobre un planeta do sistema solar (a elixir, agás a 

Terra).  

. ➢ Traballo individual (VOLUNTARIO): “relevo e/ou hidrografía dun 

continente a escoller”.  
 

-2º trimestre:  

. ➢ Traballo en grupo (3/5 persoas): presentación en power point dun 

continente. Exposición oral da mesma.  

. ➢ Traballo individual (VOLUNTARIO). Lectura do libro: “Scott e Amundsen: 

A conquista do Polo Sur”. Edt Edel Vives, realizando as actividades propostas.  
 

-3º trimestre:  

➢ Traballo individual ou en grupo (3/5 persoas): presentación en power point de 

Grecia e/ou Roma. Exposición oral da mesma.  
 

NOTA: Os traballos voluntarios só contan en positivo, xamais penalizarán na nota 

do alumno/a, aínda que se lle comentarán os erros para que os teña en conta en 

sucesivas ocasións.  

-Actitude na aula cara á materia e nas saídas culturais se se realizasen. Atención, 

colaboración e disposición ao traballo: 10%.  

. Está incluída na programación, polo menos, unha saída cultural: Petroglifos de Campo 

Lameiro, castro de San Antoniño (pedra da serpe) e menhir de Gargantáns.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 



O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía 
profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 
 

Recuperación:  

. Haberá 3 recuperacións das unidades temáticas: unha por trimestre que terán lugar 

nas seguintes datas:  

 
-1ª avaliación: xaneiro.  

-2ª avaliación: abril.  

-3ª avaliación: xuño.  
 

O proceso de avaliación non quedaría completo se non se inclúe a avaliación do propio 
profesor e a avaliación das unidades didácticas, fixándonos nos seguintes criterios:  

- Adecuación dos obxectivos. 
 -Distribución, progresión e adecuación dos contidos.  
-Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos.  
-Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe.  
-Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os 
alumnos/as.  
-Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren.  
-Coordinar o traballo con outros profesores/as .  

 
 
 

CIENCIAS SOCIAIS 2º ESO  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 
  
-En todos os niveis deste ensino, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á 
materia, onde se terán en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, 
atención e participación na clase e a resolución de pequenas probas de aula como parte 
da avaliación.  
 
-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 
gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 
penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba 
como máximo, tendo todas a mesma valoración. Así, por exemplo, se a proba é sobre 
10, o máximo que se lle poderá rebaixar ao alumno será 1 punto.  
Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 



Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía 
profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 
 
-Probas de control escrito: 70%  
 

. En xeral de cada unidade farase unha proba escrita, tendo en conta que, nalgúns 
casos, poden incluír varios temas do libro  

. As probas serán puntuadas sobre 10. En cada pregunta anotarase o seu valor, de 
tal xeito que os alumnos/as teñan información obxectiva da importancia das 
distintas cuestións e aprendan que, no caso de falta de tempo, o empreguen nas 
preguntas de maior valoración para non verse penalizados na nota final da proba.  

. Tamén se terá en conta a presentación, redacción e corrección gramatical 
(penalizándose as faltas de ortografía) das probas que realicen os alumnos/as. O 
desconto da nota será como máximo de 1 punto na nota xeral do exame.  

 
-Traballos: 30%.  
 

. Están incluídas aquí as actividades realizadas polos alumnos/as no seu caderno, 
tanto na aula como fóra dela. O caderno poderá ser avaliado en todos os trimestres. 
Terase en conta a realización de todas as actividades, así como a presentación 
clara e ordenada do mesmo  

. A actitude durante a realización dos exercicios e das actividades na aula.  

. Serán valorados neste apartado os traballos, as fichas, os contos de ficción e os 
mapas mudos aportados polo profesor en cada unha das unidades.  

. A actitude e comportamento durante a realización das actividades realizadas 
durante o horario lectivo terase en conta neste apartado.  

 
 
 
Recuperación:  
 
. Haberá 3 recuperacións das unidades temáticas: unha por trimestre que terán lugar 
nas seguintes datas:  
 
- 1ª avaliación: xaneiro.  
- 2ª avaliación: abril.  
- 3ª avaliación: xuño.  
 

- Adecuación dos obxectivos.  

- Distribución, progresión e adecuación dos contidos.  

- Actividades ben distribuídas no tempo e axeitadas aos obxectivos.  

- Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe.  

- Creación dun clima idóneo para a aprendizaxe e a cooperación entre os alumnos/as.  

- Modificar as sesións cando a marcha das mesmas así o requiren.  



 
Coordinar o traballo con outros profesores/as  

 

CIENCIAS SOCIAIS 3º ESO  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

-En todos os niveis deste ensino, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á 
materia, onde se terán en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, 
atención e participación na clase e a resolución de pequenas probas de aula como parte 

da avaliación.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 
gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 
penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba 
como máximo, tendo todas a mesma valoración. Así, por exemplo, se a proba é sobre 
10, o máximo que se lle poderá rebaixar ao alumno será 1 punto.  

-Non se fará nota media entre avaliacións no caso de que o alumno/a non acade, a lo 
menos, unha puntuación mínima dun 5 en cada unha delas.  

- Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía 
profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito..  
 
Polo que atinxe concretamente a este nivel:  
 
1. En cada avaliación faranse dous exames coa materia dada, que suporán o 70% da 
nota.  
 
2. A nota de cada avaliación será o resultado da calificación das actividades que debe 
realizar a diario o alumno (30%) e a media dos exames do trimestre (70 %)  
 
3. No mes de xuño faranse as recuperacións para aqueles alumnos que non acadasen 
unha nota igual ou superior a 5 en cada avaliación. Os alumnos examinaranse dunha, 
dúas ou as tres avaliacións en función do que suspenderán durante o curso.  
 
 



HISTORIA 4º DE ESO  
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
  
-En todos os niveis deste ensino, os profesores valorarán a actitude positiva cara á 
materia, onde se terán en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, 
atención e participación na clase e a resolución de pequenas probas de aula como parte 
da avaliación.  
 
-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 
gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía 
serán penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da 
proba como máximo, tendo todas a mesma valoración. Así, por exemplo, se a proba é 
sobre 10, o máximo que se lle poderá rebaixar ao alumno será 1 punto.  

Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía 
profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. Cando no transcurso 
dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por parte dun alumno/a, 
nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo constar o nome do 
alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía 
profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 



Polo que atinxe concretamente a este nivel, para a concreción da nota de avaliación, 
acórdanse os seguintes criterios:  
 
En cada avaliación realizarase dúas proba escritas que incluirá os seguintes apartados:  

➢ definición de conceptos históricos  

➢ localización, lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun 
documento gráfico e comentario de textos  

➢ desenvolvemento de preguntas curtas e longas  
 
Dita proba suporá o 70% da cualificación da avaliación. A isto deberá engadirse o 30% 
pola realización do traballo diario: presentación de comentarios, exercicios, respostas 
orais, escritas, traballos...  
 
O alumno poderá realizar, de forma voluntaria, traballos sobre a materia que servirán 
para subir a nota, como máximo 1 punto.  
 
O alumno que non supere as probas de avaliación terá dereito a un exame de 
recuperación que se realizará ao final do curso. Para aprobar a materia, o alumno debe 
ter acadado, como mínimo, unha nota de 5 en cada avaliación.  
 
 

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACH. 

 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

-Neste nivel os profesores valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán en 
conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na clase 
e a resolución de pequenas probas de aula como parte da avaliación.  
 
-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 
gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 
penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba 
como máximo, tendo todas a mesma valoración. Así, por exemplo, se a proba é sobre 
10, o máximo que se lle poderá rebaixar ao alumno será 1 punto. 
 
Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
 
Igualmente debese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  



 
Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido 
vía profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito.. 
 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase o seguinte: 

 

• en cada avaliación realizarase unha proba escrita, que pode incluir os 
seguintes apartados: definición de conceptos históricos, localización, lectura e 
interpretación dun texto, explicación e análise crítica dun documento gráfico, 
desenvolvemento preguntas curtas…Dita proba suporá o 100% da cualificación 
da avaliación.   
 

• o alumno poderá realizar un traballo voluntario para subir a nota final sempre 
que acadara un 5 no apartado anterior. Como máximo, valorarase en 2 puntos. 

 

O alumno que non supere as probas de avaliación terá dereito a un exame de 

recuperación por avaliación que se realizará ao comenzo da seguinte a valiacion, 

excepto a terceira, que se fará na última semana do curso. Para aprobar o curso, 

o alumno debe ter acadado, como mínimo, unha nota de 5 en cada avaliación 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHARELATO  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Neste nivel de ensino, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, 

onde se terán en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e 

participación na clase e a resolución de pequenas probas de aula, como parte de cada 

avaliación. 

 -Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 

gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 

penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba 

como máximo e todas as faltas contabilizarán do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a 

proba se puntúase sobre 10, ao alumno poderáselle restar como máximo 1 punto.  

- En cada avaliación haberá un único exame que seguirá estritamente o modelo e 
contidos marcados pola CIUG:  
 
• 4 definicións (2 puntos)  
• 1 pregunta longa (3 puntos)  
• 1 composición de documentos históricos (5 puntos) . 
 
Ademáis, o grupo de traballo de Historia facilitounos un modelo xenérico de rúbricas, 
con catro niveis de valoración, para cada una das tres partes do  exame marcado pola 
CIUG, que aplicamos xa desde o curso pasado, e é o seguinte: 
 
 

 

 



RUBRICAS DE AVALIACIÓN XENÉRICAS  

  

1. Definición de conceptos. Valor: ata 0,5 puntos por concepto  

 
Suspenso  
(0-0,1)  

Resposta en branco ou que revela a incomprensión do 
concepto.  

Suspenso  
(0,15-0,2)  

Resposta confusa ou  incompleta.  

Aprobado  
(0,25-0,3)  
  

Resposta correcta, que responde ó esencial e presenta unha 
contextualización básica.   

Notable  
(0,35-0,4)  
  

Resposta correcta, ben contextualizada, con aclaracións 
adicionais.    

Sobresaliente 
(0,45-0,5)  
  

Resposta correcta, ben contextualizada, con aclaracións 
adicionais, ben exposta e axustada á extensión recomendada.  

 

2. Pregunta para desenvolver: valor ata 3 puntos  

 
Suspenso   
(0-0,6)  

Resposta en branco ou sen relación coa materia da pregunta.  

Suspenso   
(0,9-1,2)  

Resposta confusa, que revela a incomprensión do problema 
presentado.  
Resposta incompleta, que revela a falla de coñecementos.  

Aprobado   
(1,5-1,8)  

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema nas súas 
liñas xerais.  

Notable   
(2,1-2,4)  

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema, incluíndo 
precisións e aclaracións.  

Sobresaliente  
(2,7-3)  

Resposta correcta, que demostra o coñecemento do tema, incluíndo 
precisións e aclaracións. Resposta razoada e coherente que 
demostra capacidade argumentativa e de síntese, axustándose á 
extensión máxima recomendada.  

 
3.Composición histórica: valor ata 5 puntos 

   

Moi deficiente  

(0-1)  

Resposta en branco (0)  

A resposta é unha paráfrase dos documentos (1)  

Deficiente  

(1,5-2)  

Resposta mestura paráfrase dos documentos con algunha 

xeneralidade  (1,5)  

A resposta prescinde dos documentos, preséntase como a resposta 

a unha pregunta teórica (2)  

Aprobado  

(2,5-3)  

A resposta trata parte das cuestión sinaladas na introdución, cita os 

documentos, contextualízaos parcialmente e fai algún comentario do 

seu contido. A redacción e a argumentación son correctas en liñas 

xerais.  

  



Notable  

(3,5-4)  

A resposta desenvolve todas as cuestións sinaladas na introdución, 

cita e contextualiza ben os documentos e analiza parte do seu 

contido. A redacción é precisa e o texto está ben argumentado.   

Sobresaliente  

(4,5-5)  

A resposta desenvolve con solvencia as cuestións sinaladas na 

introdución ou engade cuestión adicionais. Cítanse e contextualizan 

ben os documentos e faise un análise en profundidade deles.   

A redacción é precisa, o texto está ben argumentado e fai uso de 

vocabulario específico.  

 
-No 1º e no 2º trimestre haberá unha proba global despois da entrega de boletíns que 
servirá de recuperación e repaso, e poderá subir a nota a ter en conta para a media 
final:  

1. Se a nota obtida é inferior a catro, fará media coa nota trimestral.  
2. Se a nota é igual ou superior a catro, tomarase para a media final a máis alta 

das cualificacións obtidas (nota media do trimestre ou nota da recuperación)  
3. Esta proba tamén seguirá o modelo de exame establecido pola CIUG.  

 
 Para o caso dos conceptos obxecto de exame, estes serán acumulativos: na 1ª serán 
materia de exame os 25 primeiros, na 2º os 50 primeiros, e na terceira os 71conceptos 
marcados pola CIUG:   
 
- En maio haberá un exame final de recuperación para aqueles alumnos con avaliacións 
suspensas, ben sexa unha, dúas ou as tres, exclusivamente da materia correspondente 
á avaliación suspensa. En caso de ter que recuperar unha ou dúas avaliacións, a nota 
final será a media matemática entre as tres avaliacións, ben sexa coa nota trimestral 
para as que xa estivesen aprobadas, ben coa obtida na recuperación de maio para as 
suspensas.  
 
No caso de  ter que facer o exame final de maio e non recuperar a materia, a nota final 
de maio no boletín será a media matemática entre a nota do  exame de recuperación 
final, e as obtidas ao longo do curso.  

 
- Soamente haberá dúas opcións nos exames correspondentes ás probas 
extraordinarias de xuño (ou xullo, de ser o caso). No resto dos exames haberá unha 
única opción.  
 
- Para ser avaliado positivamente, a cualificación final ten que ser igual ou superior a 5 
exclusivamente para aqueles alumnos que teñan entregado puntualmente os 
comentarios obrigatorios (dous por avaliación).  
  
-De igual xeito, de non acadarse en algunha avaliación a nota mínima de 5, non se 

considerará superado o curso, ao non poder calcularse a nota media das tres 

avaliacións.  

-Realizaranse tamén uns controis ao finalizar a explicación de cada tema, coa finalidade 

de coñecer o grao de comprensión da unidade polo alumno. 

 -A actitude cara a materia, traballo diario e participación nas clases, suporán un máximo 

dun 20 % da cualificación trimestral. A non entrega de tarefas obrigatorias serán 

cualificadas neste apartado que as profesoras rexistrarán nos respectivos cadernos de 

clase. 



Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
Igualmente, débese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 
 

HISTORIA DA ARTE. 2º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán 

en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na 

clase e a resolución de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 

gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 

penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, 

como máximo.Todas as faltas valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a proba 

tivera unha puntuación sobre 10, como máximo poderase descontar un punto por este 

motivo.  

-Cando no transcurso dunha proba ou exame detéctase calquera medio fraudulento por 
parte dun alumno/a, nese mesmo momento debesé "levantar acta" do feito, facendo 
constar o nome do alumno/a, así como o marco espazo-temporal respecto de onde e 
cando sucede. 
 
Igualmente, débese constar que dita circunstancia ocorre diante do resto do alumnado 
de clase/grupo; a materia, trimestre. 
 
Nese momento procederáse a retirarlle o exame ó alumno conservándoo tal como se 
atopaba no momento do feito, así como, de ser o caso, o escrito no que este/a se 
apoiaba para elaborar a súa resposta. Se o fraude é realizado apoiándose a través de 
outros medios (audífonos, móbil, etc.) deixarase constancia deste feito na "acta". 
 
O alumno deberá realizar unha nova proba que poderá ser oral/escrita nese ou noutro 
día en función das circunstancias e cando o determine o profesor. O anterior implica que 
non se debe, polo tanto, esperar á recuperación trimestral, recuperación final ou á 
convocatoria extraordinaria.  
 

Se o alumno é menor de idade os proxenitores deberán ser informados do sucedido vía 

profesor-titor ou directamente polo profesor/a co que se deu o feito. 



- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo 

a normativa vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un 

abandono evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na 

Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética dos exames realizados en cada 

trimestre (polo menos dous) para os que se terán en conta: 

a) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
b) Os indicadores de logro do estándar  
c) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente) 
d) As probas de avaliación de contidos. 

 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da 

implicación do alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
                  c)  A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, como mínimo, en cada avaliación. 

Non se aprobará cunha avaliación suspensa 

-A cualificación final da materia establecerase mediante as cualificacións parciais das 

avaliacións do curso. 

 
Recuperacións: 

Ao remate de cada avaliación, realizarase un exame global da materia da mesma 

que servirá como recuperación para os alumnos que suspenderán e como posibilidade 

de subir nota para o resto. 

 
 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º BACHARELATO 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

- Para a concreción do 80% da nota de avaliación, acórdase ter en 
conta os seguintes aspectos: 

 
e) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
f) Os indicadores de logro do estándar  
g) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente) 
h) As probas de avaliación de contidos. 

 



- O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da 
implicación do alumno na asignatura, a través do: 
 

 -Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
-Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
-A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle 
encomenden  

 
- Instrumentos empregados para valorar os contidos conceptuais e  
procedementais:  

 
En cada avaliación realizaranse polo menos dous parciais, que incluirán os seguintes 
apartados:  

• definición de conceptos xeográficos; 

• localización, lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun documento 
gráfico; 

• desenvolvemento dun tema.  
 
O alumno que non supere as probas de avaliación terá dereito a un exame de 
recuperación que se realizará no mes de maio. Para aprobar o curso, o alumno 
debe ter acadado, como mínimo, unha nota de 5 en cada avaliación.  
 
 
 

PATRIMONIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE GALICIA. 2º BACH 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Neste nivel, os profesores/as valorarán a actitude positiva cara á materia, onde se terán 

en conta aspectos como: a realización das tarefas diarias, atención e participación na 

clase e a resolución de pequenas probas de aula, como parte da avaliación contínua.  

-Tamén de xeito xeral, terase moi en conta a presentación, redacción e corrección 

gramatical dos traballos e probas que realice o alumnado. As faltas de ortografía serán 

penalizadas, podendo chegar a descontar ata un 10% da puntuación total da proba, 

como máximo. Todas as faltas valoraranse do mesmo xeito. Así, por exemplo, se a 

proba tivera unha puntuación sobre 10, como máximo poderase descontar un punto por 

este motivo.  

-Cando os alumnos cometan actos ilícitos no desenvolvemento das probas ou traballos, 

éstas invalidaranse. 

- No caso de ter que repetir unha proba escrita será necesario un xustificante segundo 

a normativa vixente que explique a ausencia á convocatoria inicial. 

-Non se obterá unha cualificación positiva nunha materia se o alumno/a mostra un 

abandono evidente da mesma, tendo en conta o que figura ao respecto na 

Programación Xeral Anual. 

Para a concreción da nota de avaliación, acórdase ter en conta os seguintes aspectos: 

-O 80% da nota virá dado pola media aritmética dos traballos realizados en cada 

trimestre para os que se terán en conta: 

a) Os estándares de aprendizaxe establecidos en cada tema, 
b) Os indicadores de logro do estándar  



c) O nivel de adquisición do mesmo. (desde o nivel baixo ao excelente). 
 

-O 20% restante será o resultado da observación directa e sistemática da 

implicación do alumno na asignatura a través do: 

   
          a) Control das actividades que se deben realizar na casa ou na clase 
         b) Resposta a cuestionarios orais e escritos.  
              c)  A presentación adecuada das diferentes tarefas que se lle encomenden  
 

-Para aprobar a asignatura é necesario sacar un 5, como mínimo, en cada avaliación. 

Non se aprobará cunha avaliación suspensa 

-A cualificación final da materia establecerase mediante as cualificacións parciais das 

avaliacións do curso. 

Recuperacións: 

Ao remate de cada avaliación, realizarase un exame global da materia da mesma 

que servirá como recuperación para os alumnos que suspenderan por non presentar os 

traballos obrigatorios. 

 

 

A Estrada, 15 xaneiro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo. Esther Sánchez Recio 
Xefa do Dpto. de Xeografía e Historia 
 
 
 
 


