
RESUMO  DOS  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E
CUALIFICACIÓN  DO  DEPARTAMENTO  DE
XEOGRAFÍA E HISTORIA (CURSO 2022-23)

XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE ESO
En cada  trimestre  serán  feitos  varios  exames escritos,  na  maior  parte  das  ocasións,  un

despois de rematar cada unha das unidades didácticas. A media destes exames constituirá o
90% da nota do trimestre. O 10% restante sacarase de un ou varios traballos obrigatorios que
se farán a través da Aula Virtual, e que se corresponderán cunha serie de preguntas tipo test. De
non facerse o traballo, o alumno será puntuado cun 0 en dito apartado.

Só se considera que o alumnado aproba as avaliacións trimestrais ou avaliación final, cando
acade unha media de 5 puntos.

No  caso  de  que  o  alumno saque  un 0  nalgún  exame,  automaticamente  suspenderá  o
trimestre, independentemente da media da avaliación. Tampouco se fará media con aqueles
exames nos que se obteñan 2,5 puntos ou menos. Con isto trátase de evitar que o alumno
compense uns exames con outros. Nestes dous supostos, o alumno ou alumna obterá como
nota media da avaliación correspondente, unha puntuación que oscilará entre un máximo de 4
puntos, e o obtido segundo o criterio xeral.

Respecto á forma de facer o redondeo das notas medias, redondearase á baixa por debaixo
de 0,75 decimais e á alza dende 0,75 ou igual. Sen embargo, desta norma xeral exceptúanse
aquelas medias que dean como resultado valores iguais ou maiores de 4 puntos e menores a 5.
Nestes supostos o redondeo realizarase sistematicamente á baixa.

É importante indicar que o alumnado debe ter presentes os coñecementos adquiridos desde a
primeira avaliación; en consecuencia, en cada avaliación o profesorado poderá realizar o control
non  só  dos  contidos  correspondentes  á  mesma,  senón  que  tamén poderá  volver  sobre  os
contidos básicos específicos das avaliacións anteriores.

Nesta  materia  considérase  moi  importante  a  redacción,  polo  que  nos  exames  serán
penalizadas as faltas de ortografía, a falta de acentuación e puntuación, deficiente estruturación
da  redacción,  mesturas  idiomáticas,  falta  de  rigorosidade  e  tendencia  ao  uso  da  linguaxe
coloquial, incorreccións gramaticais, frases sen sentido ou contraditorias, etc. Así mesmo non
serán tidas en conta á hora de corrixir os exames, aquelas partes que non poidan ser lidas a
causa  dunha  mala  caligrafía  e  presentación  que  dificulte  ou  impida  a  súa  lectura  ou
comprensión.

Respecto a  avaliación final,  a cualificación obterase a partir  da media aritmética das tres
avaliacións do curso, seguindo o sistema de redondeo establecido en parágrafos anteriores.

Perda do dereito á avaliación continua. Aqueles alumnos que polo o seu número de faltas de
asistencia ás clases ou exames, perdesen o dereito á avaliación continua, deberán presentarse
a un exame final en xuño. Esta proba abranguerá todos os contidos do curso, e suporá o 100%
da cualificación.

OBSERVACIÓNS:

Se algún alumno non pode asistir aos exames ou á realización do traballo por diversas
causas como accidente, enfermidade ou outras causas de forza maior, o profesor -sempre que
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estas  ausencias  sexan  notificadas  e  xustificadas  oficialmente-  realizará  por  defecto o
exame/traballo, o primeiro día da incorporación do alumno ao centro. De xeito excepcional
e a petición razoada do alumno, feita con antelación á incorporación deste ao centro, poderá
pospoñer dita proba a unha data que sexa establecida de común acordo entre o profesor e o
alumno.

A non asistencia a un exame ou traballo cualificarase cun cero, no caso de que non poida ser
xustificada oficialmente.

No  caso  de  que  o  profesorado  detecte  algunha  irregularidade  na  realización  dos
exames/traballo (uso de “chuletas”,  actitude incorrecta,  suplantación  ou copia  por  calquera
procedemento e/ou medio técnico), dita proba será cualificada con 0 puntos. Co obxectivo de
asegurar a limpeza da realización dos exames, prohíbese de forma terminante que o alumno
manipule ou teña consigo reloxos ou móbiles durante o tempo da proba. A transgresión desta
norma suporá unha cualificación automática da proba con 0 puntos.

As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre a profesora e o alumnado, só
no caso de que o alumnado non conseguira fixar  unha data  de forma acordada,  esta será
finalmente elixida pola profesora.  As datas dos exames, unha vez fixadas, non poderán ser
modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames  ou  da  excesiva  carga  de  traballo.  O
obxectivo desta norma responde á necesidade de que o alumnado se faga responsable das
súas decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e organizar o seu
traballo.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Despois  de  cada  avaliación  trimestral,  os  alumnos  que  suspenderan  a  materia  poderán
presentarse a un  exame de recuperación no que deberán de examinarse de toda a materia
impartida durante o trimestre, independentemente dos exames aprobados ou suspensos durante
o mesmo. De cara á realización da nota media da avaliación final, este exame será obrigatorio
para os alumnos que suspenderan o trimestre e nel  non poderán acadar máis de 5 puntos.
Para os alumnos que superaran a materia durante a avaliación trimestral  será opcional, e a
diferenza dos anteriores, estes alumnos sí poderán acadar máis de 5 puntos, podendo así subir
a nota da citada avaliación trimestral.

Nestes criterios de recuperación seguirase o establecido nos criterios de cualificación respecto
á forma de facer o redondeo das notas medias, as consideracións feitas sobre a redacción, así
como o recollido no apartado de observacións.
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE ESO
A cualificación final trimestral expresarase en números enteiros do 1 a 10. 

Para cualificar empregarase dous tipos de instrumentos de avaliación: 

• Probas escritas 

•Tarefas individuais ou en grupo.  Son as actividades diarias da aula,  como os exercicios
realizados no caderno do alumno e aqueloutras que estableza o docente.  

O 80% da nota da avaliación final trimestral corresponde ás probas escritas. Realizarase
a media aritmética de todas as probas escritas de cada avaliación,  salvo que teña un cero
nalgunha  delas.  A obtención  dun  cero  nalgunha  das  probas  articuladas  ao  longo  da
avaliación,  implicará de xeito automático e independentemente do resultado da media
aritmética da mesma, a cualificación de suspenso na avaliación. Neste suposto, o alumno
ou alumna obterá como nota media da avaliación correspondente, unha puntuación que oscilará
entre un máximo de 4 puntos, e o obtido no criterio xeral. 

As actividades diarias de aula, xa sexan individuais ou en grupo, teñen reservado na nota
final trimestral un 20%. 

Calquera  das  achegas  dos  alumnos  deberán  reunir  unhas  condicións  mínimas  de
organización, limpeza, claridade, ortografía e expresión. Unha mala presentación, a ausencia de
acentuación e puntuación, deficiente estruturación da redacción, mesturas idiomáticas, falta de
rigorosidade e tendencia ao uso da linguaxe coloquial,  incorreccións gramaticais, frases sen
sentido ou contraditorias, etc. podería chegar a implicar unha penalización de ata 2 puntos. Así
mesmo non serán tidas en conta na puntuación xeral das probas escritas, aquelas partes das
mesmas que non poidan ser lidas a causa dunha deficiente caligrafía que dificulte ou impida a
súa lectura ou comprensión. 

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións trimestrais
ou no seu caso das probas de recuperación.

Respecto á  avaliación final, a cualificación obterase a partir da media aritmética das tres
avaliacións do curso, seguindo o sistema de redondeo establecido. 

Para superar esta materia, o alumnado debe obter unha nota media igual ou superior a 5
entre as tres avaliacións. 

No caso de que o/a alumno/a non aprobara algunha avaliación, e polo tanto non acadara os
requisitos mínimos necesarios, e sempre que os prazos o permitan, disporá dunha proba de
recuperación. 

A 1ª  e  a 2ª  avaliación  contarán coa súa correspondente  recuperación  posteriormente  da
entrega de boletíns.  A finais  de  curso  haberá  un exame global  de  recuperación  para todos
aqueles que teñan algunha avaliación sen superar (incluíndo a 3ª avaliación). Dita recuperación
consistirá nunha única proba final  de recuperación na que o alumnado só se examinará da
avaliación ou avaliacións non superadas. 

As recuperacións constarán da mesma estrutura que o resto das probas escritas aínda que a
efectos de medias a nota máxima será de 6 puntos. 

Observacións:

- Perda do dereito á avaliación continua. Aqueles alumnos que polo o seu número de faltas
de  asistencia  ás  clases  ou  exames,  perdesen  o  dereito  á  avaliación  continua,  deberán
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presentarse a un exame na convocatoria final de xuño. Nesta convocatoria o exame abranguerá
todos os contidos do curso. 

-  Se  algún  alumno  non  pode  asistir  ás  probas  escritas por  diversas  causas  como
accidente,  enfermidade  ou  outras  causas  de  forza  maior,  o  profesor  -sempre  que  estas
ausencias  sexan  notificadas  e  xustificadas  oficialmente-  realizará  por  defecto  a  proba
correspondente, o primeiro día da incorporación do alumno ao centro. De xeito excepcional
e  a  petición  xustificada  do  alumno,  poderá  pospoñer  dita  proba  a  unha  data  que  sexa
establecida de común acordo entre o profesor e o alumno. 

- A non comparecencia inxustificada nunha proba escrita cualificarase cun cero. 

- As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre o profesor e o alumnado,
só no caso de que o alumnado non conseguira fixar unha data de forma acordada, esta será
finalmente  determinada  polo  profesor.  As  datas  dos  exames,  unha  vez  establecidas,  non
poderán  ser  modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames ou  da  excesiva  carga  de
traballo.  O  obxectivo  desta  norma  responde  á  necesidade  de  que  o  alumnado  se  faga
responsable das súas decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e
organizar o seu traballo. 

-  A alteración  do  desenvolvemento  normal  dunha  proba  escrita:  actitude  incorrecta,
suplantación  ou  copia  por  calquera  procedemento  e/ou  medio  técnico,  dará  lugar  a  unha
cualificación  de  cero.  Co  obxectivo  de  asegurar  a  limpeza  da  realización  dos  exames,
prohíbese de forma terminante que o alumno teña consigo o móbil durante o tempo da
proba. A transgresión desta norma suporá unha cualificación automática da proba con 0
puntos.
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º DE ESO
A cualificación final trimestral expresarase en números enteiros de 1 a 10. 

Para cualificar empregarase dous tipos de instrumentos de avaliación: 

- Probas escritas

-Tarefas  individuais  ou  en  grupo.  Son  as  actividades  diarias  da  aula,  nelas  destacan  os
exercicios realizados no caderno do alumno e os cuestionarios individuais que se realizan ao
final de cada unidade didáctica. 

O 80% da nota da avaliación final trimestral corresponde as probas escritas. Realizarase
a media aritmética de todas as probas escritas de cada avaliación,  salvo que teña un cero
nalgunha  delas.  A obtención  dun  cero  nalgunha  das  probas  articuladas  ao  longo  da
avaliación,  implicará de xeito automático e independentemente do resultado da media
aritmética da mesma, a cualificación de suspenso na avaliación. Neste suposto, o alumno
ou alumna obterá como nota media da avaliación correspondente, unha puntuación que oscilará
entre un máximo de 4 puntos, e o obtido no criterio xeral. 

As actividades diarias de aula, xa sexan individuais ou en grupo, teñen reservado na nota
final trimestral un 20%. 

Calquera  das  achegas  dos  alumnos  deberán  reunir  unhas  condicións  mínimas  de
organización, limpeza, claridade, ortografía e expresión. Unha mala presentación, a ausencia de
acentuación e puntuación, deficiente estruturación da redacción, mesturas idiomáticas, falta de
rigorosidade e tendencia ao uso da linguaxe coloquial,  incorreccións gramaticais, frases sen
sentido ou contraditorias, etc. podería chegar a implicar unha penalización de ata 2 puntos. Así
mesmo non serán tidas en conta na puntuación xeral das probas escritas, aquelas partes das
mesmas que non poidan ser lidas a causa dunha deficiente caligrafía que dificulte ou impida a
súa lectura ou comprensión. 

Se algún alumno non pode asistir ás probas escritas por diversas causas como accidente,
enfermidade ou outras causas de forza maior, o profesor -sempre que estas ausencias sexan
notificadas  e  xustificadas  oficialmente-  realizará  por  defecto  a  proba  correspondente,  o
primeiro  día  da  incorporación do  alumno  ao  centro.  De  xeito  excepcional  e  a  petición
xustificada do alumno, poderá pospoñer dita proba a unha data que sexa establecida de común
acordo entre o profesor e o alumno. A non comparecencia inxustificada nunha proba escrita
cualificarase cun cero. 

As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre o profesor e o alumnado, só
no caso de que o alumnado non conseguira fixar  unha data  de forma acordada,  esta será
finalmente  determinada  polo  profesor.  As  datas  dos  exames,  unha  vez  establecidas,  non
poderán  ser  modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames ou  da  excesiva  carga  de
traballo.  O  obxectivo  desta  norma  responde  á  necesidade  de  que  o  alumnado  se  faga
responsable das súas decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e
organizar o seu traballo. 

A  alteración  do  desenvolvemento  normal  dunha  proba  escrita: actitude  incorrecta,
suplantación  ou  copia  por  calquera  procedemento  e/ou  medio  técnico, dará  lugar  a  unha
cualificación de cero. 

A  cualificación  final será  a  media  aritmética  das  cualificacións  das  tres  avaliacións
trimestrais ou no seu caso das probas de recuperación. Para superar esta materia, o alumnado
debe obter unha nota media igual ou superior a 5 entre as tres avaliacións. A nota final obtense
da media aritmética das tres avaliacións (ou as súas recuperacións) sempre que estas
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notas sexan como mínimo dun 3. Quen non teña un 3 como mínimo nalgunha avaliación ou
na correspondente recuperación non superará a materia. Neste último caso a puntuación final
oscilará entre un máximo de 4 puntos, e o obtido no criterio xeral.

Farase unha proba escrita de recuperación por trimestre para aqueles alumnos/as que non
superen algunha avaliación. A avaliación considerarase aprobada cando se obtén 5 ou máis. No
caso de que non se recupere a avaliación, o alumnado poderá someterse a outra recuperación
do trimestre ou trimestres suspensos  a final de curso, consistente na realización dun exame
escrito puntuado nunha escala de 1 a 10.
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DE ESO
Nas tres avaliacións trimestrais do curso serán realizadas varias  probas escritas. A media

aritmética da puntuación obtida nestas probas suporá o  90% da cualificación final de cada
unha das tres avaliacións citadas. Estas probas puntuaranse numericamente de 0 a 10. O  10%
restante da nota destas tres avaliacións, corresponderá a un  traballo obrigatorio cualificado
igualmente de 0 a 10 puntos. Dito traballo constará de preguntas tipo test, e será realizado a
través da Aula Virtual. A non realización do traballo suporá a cualificación de 0 puntos no
mesmo.

Considérase que o alumnado supera a avaliación cando acade unha cualificación igual ou
superior a 5 puntos sobre 10.

A  obtención  dun  0  nalgunha  das  probas  escritas,  implicará  de  xeito  automático  e
independentemente do resultado da media aritmética da mesma, a cualificación de suspenso
na avaliación trimestral. Así mesmo non se fará media aritmética con aquelas probas escritas
que sexan cualificadas con un valor igual ou menor a 2,5 puntos Con esta última medida trátase
de evitar o rendemento irregular daquel alumnado que pretenda compensar as cualificacións
baixas coas altas.  Nestes dous supostos,  o alumno ou alumna obterá como nota media da
avaliación correspondente, unha puntuación que oscilará entre un máximo de 4 puntos, e o
obtido segundo o criterio xeral.

No caso de que as medias aritméticas realizadas en calquera das avaliacións, non teñan
como resultado un número enteiro, redondearase á baixa por debaixo de 0,75 decimais e á alza
dende 0,75 ou igual. Non obstante, desta norma xeral exceptúanse aquelas medias que dean
como resultado  valores  iguais  ou  maiores  de  4  puntos  e  menores a  5.  Nestes  supostos  o
redondeo realizarase sistematicamente á baixa, dado que tal e como foi sinalado ao principio do
apartado, a superación da avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos
sobre 10.

É importante indicar que o proceso de avaliación continua obriga ao alumnado a ter presentes
os coñecementos adquiridos desde a primeira avaliación; en consecuencia, en cada avaliación o
profesorado poderá realizar o control non só dos contidos correspondentes á mesma, senón que
tamén poderá volver sobre os contidos básicos específicos das avaliacións precedentes.

Por outra parte e como medida correctora que tenda a interesar ao alumnado na mellora de
aspectos referidos á expresión oral e escrita (faltas de ortografía, ausencia de acentuación e
puntuación, deficiente estruturación da redacción, mesturas idiomáticas, falta de rigorosidade e
tendencia  ao  uso  da  linguaxe  coloquial,  incorreccións  gramaticais,  frases  sen  sentido  ou
contraditorias, etc.), poderanse penalizar tales erros cunha baixada da nota de cada proba. Así
mesmo non serán tidas en conta na puntuación xeral das probas escritas, aquelas partes das
mesmas que non poidan ser lidas a causa dunha deficiente caligrafía que dificulte ou impida a
súa lectura ou comprensión.

Probas  de  recuperación:  Con  posterioridade  á  notificación  da  cualificación  de  cada
avaliación trimestral, e se é necesario, o profesor articulará unha proba escrita de recuperación
que será obrigatoria para aqueles alumnos que non acadaran unha avaliación positiva. Nesta
proba  e  independentemente  da  relación  de  exames  aprobados  ou  suspensos  durante  a
avaliación,  o  alumnado  deberá  examinarse  de  toda  a  materia  impartida  no  trimestre
correspondente.  De  cara  á  realización  da  media  da  avaliación  final,  a  nota  máxima  que  o
alumnado  poderá  acadar  nesta  proba  de  recuperación  será  de  5  puntos.  Esta  proba  de
recuperación será opcional para aqueles alumnos que superaron o trimestre, e a diferenza dos
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anteriores, estes alumnos sí poderán acadar máis de 5 puntos, podendo así subir a nota da
citada avaliación trimestral. 

Respecto a  avaliación final, a cualificación obterase a partir da media aritmética das tres
avaliacións do curso, seguindo o sistema de redondeo establecido en parágrafos anteriores. 

Perda do dereito á avaliación continua. Aqueles alumnos que polo o seu número de faltas de
asistencia ás clases ou exames, perdesen o dereito á avaliación continua, deberán presentarse
a un exame final en xuño. Esta proba abranguerá todos os contidos do curso, e suporá o 100%
da cualificación.

OBSERVACIÓNS:

Se algún alumno non pode asistir ás probas escritas ou á realización do traballo tipo
test  por  diversas causas como accidente,  enfermidade ou outras  causas de forza  maior,  o
profesor -sempre que estas ausencias sexan notificadas e xustificadas oficialmente-  realizará
por  defecto  a  proba  correspondente,  o  primeiro  día  da  incorporación  do  alumno  ao
centro.  De  xeito  excepcional  e  a  petición  razoada  do  alumno,  feita  con  antelación  á
incorporación deste ao centro, poderá pospoñer dita proba a unha data que sexa establecida de
común acordo entre o profesor e o alumno.

A  non  comparecencia  nunha  proba  escrita  ou  a  non  realización  do  traballo  tipo  test
cualificarase cun cero, no caso de que non poida ser xustificada.

No caso de que o profesorado detecte algunha irregularidade na realización das probas
de  avaliación (uso  de  “chuletas”,  actitude  incorrecta,  suplantación  ou  copia  por  calquera
procedemento e/ou medio técnico), dita proba será cualificada con 0 puntos. Co obxectivo de
asegurar a limpeza da realización dos exames, prohíbese de forma terminante que o alumno
teña  consigo  o  móbil  durante  o  tempo da  proba.  A transgresión  desta  norma suporá  unha
cualificación automática da proba con 0 puntos.

As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre a profesora e o alumnado,
só no caso de que o alumnado non conseguira fixar unha data de forma acordada, esta será
finalmente  determinada  pola  profesora.  As  datas  dos  exames,  unha  vez  establecidas,  non
poderán  ser  modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames ou  da  excesiva  carga  de
traballo.  O  obxectivo  desta  norma  responde  á  necesidade  de  que  o  alumnado  se  faga
responsable das súas decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e
organizar o seu traballo.
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HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º DE BACHARELATO
Para cualificar empregarase dous instrumentos de avaliación:

–Probas escritas.

–Tarefas individuais ou en grupo. 

O 80% da nota corresponde as probas escritas. As probas escritas puntuaranse sobre 10
puntos.

O 20 % corresponde as actividades diarias de aula como, por exemplo comentarios de
texto realizados axudándose cos apuntes.

Realizarase a media aritmética de todas as probas escritas de cada avaliación, salvo que
teña un cero nalgunha delas.  A obtención dun cero nalgunha das probas articuladas ao
longo da  avaliación implicará,  de  xeito  automático  e  independentemente  do resultado  da
media aritmética da mesma,  a cualificación de suspenso na avaliación.  Neste suposto, o
alumno ou alumna obterá como nota media da avaliación correspondente, unha puntuación que
oscilará entre un máximo de 4 puntos, e o obtido no criterio xeral. 

Calquera  das  achegas  dos  alumnos  deberán  reunir  unhas  condicións  mínimas  de
organización, limpeza, claridade, ortografía e expresión. Unha mala presentación, a ausencia
de  acentuación  e  puntuación,  deficiente  estruturación  da  redacción,  mesturas
idiomáticas, falta de rigorosidade e tendencia ao uso da linguaxe coloquial, incorreccións
gramaticais,  frases sen sentido ou contraditorias,  etc.  podería chegar a implicar  unha
penalización de ata 2 puntos. Así mesmo non serán tidas en conta na puntuación xeral das
probas escritas, aquelas partes das mesmas que non poidan ser lidas a causa dunha deficiente
caligrafía que dificulte ou impida a súa lectura ou comprensión. 

Se algún alumno non pode asistir ás probas escritas por diversas causas como accidente,
enfermidade ou outras causas de forza maior, o profesor -sempre que estas ausencias sexan
notificadas  e  xustificadas  oficialmente-  realizará  por  defecto  a  proba  correspondente,  o
primeiro  día  da  incorporación  do  alumno  ao  centro.  De  xeito  excepcional  e  a  petición
xustificada do alumno, poderá pospoñer dita proba a unha data que sexa establecida de común
acordo entre o profesor e o alumno. 

A non comparecencia inxustificada nunha proba escrita cualificarase cun cero. 

As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre o profesor e o alumnado, só
no caso de que o alumnado non conseguira fixar  unha data  de forma acordada,  esta será
finalmente  determinada  polo  profesor.  As  datas  dos  exames,  unha  vez  establecidas,  non
poderán  ser  modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames ou  da  excesiva  carga  de
traballo.  O  obxectivo  desta  norma  responde  á  necesidade  de  que  o  alumnado  se  faga
responsable das súas decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e
organizar o seu traballo. A alteración do desenvolvemento normal dunha proba escrita: actitude
incorrecta, suplantación ou copia por calquera procedemento e/ou medio técnico, dará lugar a
unha cualificación de cero.

No caso de que o/a alumno/a non aprobara algunha avaliación, e polo tanto non acadara os
requisitos mínimos necesarios, e sempre que os prazos o permitan, disporá dunha  proba de
recuperación.  A  1ª  e  a  2ª  avaliación  contarán  coa  súa  correspondente  recuperación
posteriormente da entrega de boletíns. A finais da 3ª avaliación haberá un  exame global de
recuperación para todos aqueles que teñan algunha avaliación sen superar (contando a 3ª).
Dita recuperación consistirá nunha única proba final de recuperación na que o alumnado só se
examinará da avaliación ou avaliacións non superadas. As recuperacións constarán da mesma
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estrutura que o resto das probas escritas aínda que a efectos de medias a nota máxima será de
6 puntos. 

A avaliación extraordinaria.  A proba comprende a  totalidade dos  obxectivos  e  contidos
básicos establecidos  durante  o  presente  curso,  vai  destinadas a  aqueles  alumnos que  non
lograron superar  a  avaliación ordinaria.  A proba consistirá  nun exame, común para todo os
grupos do mesmo curso, que suporá o 100% da cualificación final da avaliación extraordinaria.
Será puntuada de 0 a 10, sendo o 5 a nota mínima para acadar o aprobado.
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HISTORIA DE ESPAÑA 2º DE BACHARELATO
(Estarán suxeitos á aprobación de Inspección Educativa)

En  cada  unha  das  tres  avaliacións  trimestrais  do  curso  serán  realizadas  dúas  probas
escritas.  A media  aritmética  da  puntuación  obtida  nestas  probas  suporá  o  100%  da
cualificación final de cada unha das tres avaliacións citadas. Con posterioridade á notificación
da  cualificación  de  cada  avaliación  trimestral,  o  profesor  articulará  unha  proba  escrita  de
recuperación para aqueles alumnos que non acadaran unha avaliación positiva. Nesta proba de
recuperación e independentemente da relación de exames aprobados ou suspensos durante a
avaliación,  o  alumnado  deberá  examinarse  de  toda  a  materia  impartida  no  trimestre
correspondente. A citada proba será obrigatoria para os alumnos que suspenderan o trimestre e
nela non poderán acadar máis de 5 puntos. Para os alumnos que superaran a materia durante a
avaliación trimestral será opcional, e a diferenza dos anteriores, estes alumnos poderán acadar
máis de 5 puntos, podendo así subir a nota da avaliación trimestral correspondente. O número
de exames poderá ser modificado a criterio do profesor, segundo as necesidades educativas
que presente o grupo de alumnos ou a situación ante unha nova alerta sanitaria.

A cualificación da avaliación ordinaria obterase a partir da media aritmética das puntuacións
obtidas en cada unha das avaliacións trimestrais seguindo o sistema de redondeo establecido
nos parágrafos seguintes.

Todas as probas serán puntuadas numericamente de 0 a 10. Considérase que o alumnado
supera a proba ou a avaliación cando acade unha cualificación igual ou superior a 5 puntos
sobre 10.

A obtención  dun  0  nalgunha  das  probas  escritas  implicará, de  xeito  automático  e
independentemente do resultado da media aritmética da mesma, a cualificación de suspenso
na avaliación trimestral.  Así  mesmo  non se  fará  media  aritmética  con aquelas probas
escritas que sexan cualificadas con 2,5 puntos ou puntuación inferior.  Con esta última
medida trátase de evitar o rendemento irregular daquel alumnado que pretenda compensar as
cualificacións baixas coas altas. Nestes dous supostos, o alumno ou alumna obterá como nota
media  da  avaliación  correspondente,  unha  puntuación  que  oscilará  entre  un  máximo  de  4
puntos, e o obtido segundo o criterio xeral.

No caso de que as medias aritméticas realizadas en calquera das avaliacións, non teñan
como resultado un número enteiro, redondearase á baixa por debaixo de 0,75 decimais e á alza
dende 0,75 ou igual. Non obstante, desta norma xeral exceptúanse aquelas medias que dean
como resultado valores maiores de 4 e menores a 5. Nestes supostos o redondeo realizarase
sistematicamente  á  baixa,  dado  que  tal  e  como  foi  sinalado  ao  principio  do  apartado,  a
superación da avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.

O  tipo  de  preguntas  que  integrarán  as  probas  de  exame  seguirán  os  modelos
establecidos polas ABAU.  Deste  xeito  nas citadas  probas poderán  incluírse  preguntas  de
definición de termos históricos, preguntas a desenvolver, que ao igual que o establecido nas
ABAU, serán extraídas dos catro primeiros bloques da relación de contidos, e/ou composicións
de  texto, que unicamente corresponderán aos contidos incluídos nos bloques 5-8. En todas as
probas poderán avaliarse  contidos xa incluídos en calquera exame precedente.

A menos  que  algún  alumno ou  alumna exprese  unha  opinión  contraria  e  sempre  que  a
dirección do centro o estime oportuno,  os exames poderán ser realizados fora do horario
lectivo, preferentemente pola tarde. Esta decisión xustifícase pola necesidade de contar con
máis tempo para a realización do exame que os 50 minutos que duran as sesións matinais, dado
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que no nivel educativo no que se atopa o alumnado, resulta conveniente realizar probas longas
para asegurar unha avaliación eficaz.

Durante  os  exames  o  alumnado  deberá  permanecer  no  aula  de  exame  durante  os  30
primeiros minutos, dado que durante ese tempo serán admitidos alumnos que cheguen tarde.
Unha vez pasado ese lapso de tempo, o alumnado que o desexe poderá entregar o exame e
non se permitirá a presentación doutros alumnos ao exame.

Por outra parte e como medida correctora que tenda a interesar ao alumnado na mellora de
aspectos referidos á expresión oral e escrita (faltas de ortografía, ausencia de acentuación e
puntuación, deficiente estruturación da redacción, mesturas idiomáticas, falta de rigorosidade e
tendencia  ao  uso  da  linguaxe  coloquial,  incorreccións  gramaticais,  frases  sen  sentido  ou
contraditorias, etc.),  poderanse penalizar tales erros cunha baixada da nota de cada proba
segundo o establecido nas rúbricas de avaliación.  Así  mesmo non serán tidas en conta na
puntuación xeneral das probas escritas, aquelas partes das mesmas que non poidan ser lidas a
causa dunha deficiente caligrafía que dificulte ou impida a súa lectura ou comprensión.

A  avaliación extraordinaria comprende a totalidade dos contidos establecidos durante o
presente curso, e vai destinada a aqueles alumnos que non lograron superar a avaliación a
ordinaria. A proba consistirá nun exame escrito que suporá o 100% da cualificación final da
avaliación extraordinaria. Puntuarase numericamente de 0 a 10. Considérase que o alumnado
supera a avaliación cando acade unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. No
caso de non obter un número enteiro, seguiranse as pautas xa establecidas para o redondeo de
cifras decimais.

Nesta  proba o alumnado asistente deberá  permanecer  no  aula de  exame durante  os 30
primeiros minutos, dado que durante ese tempo serán admitidos alumnos que cheguen tarde.
Unha vez pasado ese lapso de tempo, o alumnado que o desexe poderá entregar o exame e
non se permitirá a presentación doutros alumnos ao exame.

Perda do dereito á avaliación continua: aqueles alumnos que polo o seu número de faltas
de  asistencia  ás  clases  ou  exames,  perdesen  o  dereito  á  avaliación  continua,  deberán
presentarse a un exame final en maio do que se obterá a cualificación da avaliación ordinaria, e
de  non  superalo,  á  convocatoria  extraordinaria.  En  ambas  convocatorias  estes  exames
abranguerán todos os contidos do curso.

OBSERVACIÓNS:

Se algún alumno non pode asistir ás probas escritas por diversas causas como accidente,
enfermidade ou outras causas de forza maior, o profesor -sempre que estas ausencias sexan
notificadas  e  xustificadas  oficialmente-  realizará  por  defecto  a  proba  correspondente,  o
primeiro  día  da  incorporación  do  alumno  ao  centro.  De  xeito  excepcional  e  a  petición
xustificada do alumno, feita con antelación á incorporación deste ao centro, poderá pospoñer
dita proba a unha data que sexa establecida de común acordo entre o profesor e o alumno.

A non comparecencia nunha proba escrita cualificarase cun cero, no caso de que non
poida ser xustificada.

No caso de que o profesorado detecte algunha irregularidade na realización das probas
de  avaliación  (uso  de  “chuletas”,  actitude  incorrecta,  suplantación  ou  copia  por  calquera
procedemento e/ou medio técnico), dita proba será cualificada con 0 puntos. Co obxectivo de
asegurar a limpeza da realización dos exames, prohíbese de forma terminante que o alumno
teña consigo reloxos ou móbil durante o tempo da proba. A transgresión desta norma suporá
unha cualificación automática da proba con 0 puntos.
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As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre a profesora e o alumnado,
só no caso de que o alumnado non conseguira fixar unha data de forma acordada, esta será
finalmente  determinada  pola  profesora.  As  datas  dos  exames,  unha  vez  establecidas,  non
poderán  ser  modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames ou  da  excesiva  carga  de
traballo.  O  obxectivo  desta  norma  responde  á  necesidade  de  que  o  alumnado  se  faga
responsable das súas  decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e
organizar o seu traballo.
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HISTORIA DA ARTE 2º DE BACHARELATO
A cualificación final trimestral expresarase en números enteiros de 1 a 10.

Para cualificar empregarase dous instrumentos de avaliación:

–Probas escritas

–Tarefas individuais ou en grupo. Son as actividades diarias da aula encargadas polo profesor
como resumos, definicións, comentarios de imaxes, eixes cronolóxicos….

O 90% da nota corresponde as probas escritas. Realizarase a media aritmética de todas
as probas escritas de cada avaliación, salvo que teña un cero nalgunha delas. A obtención dun
cero nalgunha das probas articuladas ao longo da avaliación implicará, de xeito automático
e  independentemente  do  resultado  da  media  aritmética  da  mesma,  a  cualificación  de
suspenso na avaliación. Neste suposto, o alumno ou alumna obterá como nota media da
avaliación correspondente, unha puntuación que oscilará entre un máximo de 4 puntos, e o
obtido no criterio xeral.

O tipo de preguntas que integrarán as probas de exame seguirán os modelos establecidos
polas ABAU. En todas as probas poderán avaliarse contidos xa incluídos en calquera exame
precedente. 

As actividades diarias de aula, xa sexan individuais ou en grupo, teñen reservado un 10%
da nota total.

Se algún alumno non pode asistir ás probas escritas por diversas causas como accidente,
enfermidade ou outras causas de forza maior, o profesor -sempre que estas ausencias sexan
notificadas  e  xustificadas  oficialmente-  realizará  por  defecto  a  proba  correspondente,  o
primeiro  día  da  incorporación  do  alumno  ao  centro.  De  xeito  excepcional  e  a  petición
xustificada do alumno, poderá pospoñer dita proba a unha data que sexa establecida de común
acordo entre o profesor e o alumno.

A non comparecencia inxustificada nunha proba escrita cualificarase cun cero.

As datas dos exames serán establecidas de común acordo entre o profesor e o alumnado, só
no caso de que o alumnado non conseguira fixar  unha data  de forma acordada,  esta será
finalmente  determinada  polo  profesor.  As  datas  dos  exames,  unha  vez  establecidas,  non
poderán  ser  modificadas  en  razón  da  existencia  doutros  exames ou  da  excesiva  carga  de
traballo.  O  obxectivo  desta  norma  responde  á  necesidade  de  que  o  alumnado  se  faga
responsable das súas decisións, non prexudique a outros compañeiros, e aprenda a planificar e
organizar o seu traballo.

A menos  que  algún  alumno ou  alumna exprese  unha  opinión  contraria  e  sempre  que  a
dirección do centro o estime oportuno, os exames poderán ser realizados fora do horario lectivo,
preferentemente pola tarde. Esta decisión xustifícase pola necesidade de contar con máis tempo
para a realización do exame que os 50 minutos que duran as sesións matinais, dado que no
nivel educativo no que se atopa o alumnado, resulta conveniente realizar probas longas para
asegurar unha avaliación eficaz.

Durante  os  exames  o  alumnado  deberá  permanecer  na  aula  de  exame  durante  os  30
primeiros minutos, dado que durante ese tempo puideran ser admitidos alumnos que cheguen
tarde.  Unha vez pasado ese lapso de tempo, o alumnado que o desexe poderá entregar o
exame e non se permitirá a presentación doutros alumnos ao exame.
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A alteración  do  desenvolvemento  normal  dunha  proba  escrita:  actitude  incorrecta,
suplantación ou copia por calquera procedemento e/ou medio técnico, dará lugar a unha
cualificación de cero.

A cualificación final no que respecta a avaliación ordinaria será a media aritmética das
cualificacións  das  tres  avaliacións  trimestrais  ou  no  seu  caso  das  probas  de
recuperación.

Para superar esta materia, o alumnado debe obter unha nota media igual ou superior a 5
entre as tres avaliacións.

A  1ª  e  a  2ª  avaliación  contarán  coa  súa  correspondente  proba  de recuperación
posteriormente da entrega de boletíns. A finais da 3ª avaliación haberá un  exame global de
recuperación para todos aqueles que teñan algunha avaliación sen superar (contando a 3ª).
Dita recuperación consistirá nunha única proba final de recuperación na que o alumnado só se
examinará dos contidos globais da avaliación ou avaliacións non superadas.

As recuperacións constarán da mesma estrutura que o resto das probas escritas aínda que a
efectos de medias a nota máxima será de 6 puntos.

Avaliación  extraordinaria.  A  proba  comprende  a  totalidade  dos  obxectivos  e  contidos
básicos  establecidos  durante  o  presente  curso,  vai  destinada  a  aqueles  alumnos  que  non
lograron superar a avaliación ordinaria. A proba consistirá nun exame, común para todos os
grupos do mesmo curso, que suporá o 100% da cualificación final da avaliación extraordinaria.
Será puntuada de 0 a 10, sendo o 5 a nota mínima para acadar o aprobado. Nesta proba o
alumnado asistente deberá permanecer no aula de exame durante os 30 primeiros minutos,
dado que durante ese tempo puideran ser admitidos alumnos que cheguen tarde. Unha vez
pasado ese lapso de tempo, o alumnado que o desexe poderá entregar o exame e non se
permitirá a presentación doutros alumnos ao exame.

Perda do dereito á avaliación continua. Aqueles alumnos que polo seu número de faltas de
asistencia ás clases ou exames, perdesen o dereito á avaliación continua, deberán presentarse
a  un  exame  final  de  xuño,  e  de  non  superalo,  a  convocatoria  extraordinaria.  En  ambas
convocatorias estes exames abranguerán todos os contidos do curso.
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COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I DE 1º de CBFME

 LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ E SOCIAIS:

Nas unidades didácticas 1 a 6 (incluída), aplicaranse os seguintes criterios de cualificación:

- 90% proba escrita obxectiva (1 por avaliación). A cualificación desta parte desglosarase do
seguinte xeito:

a) Módulo de Lingua Galega: 30%. 

b) Módulo de Lingua Castelá: 30%. 

c) Módulo de Ciencias Sociais (Xeografía e Historia): 30%.  

- 10% traballo de aula: caderno do alumno, entregas en papel (fichas, redaccións e calquera
outro tipo de actividades e traballos) que indique o docente ao longo do curso. 

No caso da non asistencia  á  clase cando se  realizan as  probas,  haberá que entregar  o
pertinente  xustificante  ao  docente  para  que  as  volva  a  repetir.  Se  iso  non  se  efectúa,  a
cualificación nesa proba será dun cero (0). 

 LINGUA ESTRANXEIRA

Nas unidades formativas de Comunicación en lingua estranxeira I aplicaranse os seguintes
criterios de cualificación:

     -  USE OF ENGLISH:  Exames,  traballos, probas escritas e probas orais:  50%

     -  Caderno de traballo : 20%

     -  Traballo de aula: 30%

Terase en conta a comprensión e asimilación dos contidos e a  presentación, así como o
esforzo e interese por superarse.

No caso de faltas de asistencia non xustificadas o día en que se realicen ou entreguen estas
tarefas a cualificación será de 0.

Valorarase a realización e execución das tarefas encomendadas seguindo as indicacións, e o
esforzo e interese por superarse, así como o caderno de clase do alumnado (orde, limpeza, ).
Incluiranse notas (do 0 ao 10) no rexistro da profesora en cada sesión avaliando o traballo
realizado.

En cada trimestre valoraranse as destrezas da seguinte maneira:

Use of English (vocabulario e gramática) 20%, reading  20%,  listening 20%, writing 20%,
speaking 20% 

Tendo a primeira avaliación un peso de 30%, a segunda 30% e a final 40%.

Recuperación

- Unidades correspondentes a Comunicación en linguas galega, castelá e sociais:

Se un alumno non acada algún dos resultados de aprendizaxe establecidos, ou algún dos
criterios de avaliación considerados como mínimos esixibles, estableceranse polo docente ao
longo do curso, segundo sexa conveniente, un método de recuperación (traballos ou proba
escrita obxectiva) dependendo da parte non superada da que estemos a falar.
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- Unidade formativa de Comunicación en lingua inglesa I

Se un alumno/a non aproba en calquera concepto avaliado, estableceranse actividades
específicas que realizarán ao longo do curso. Teranse en conta as actividades que se fagan
na  clase  de  forma  individual.  Estas  actividades  consistirán  en  resolver  exercicios
orais ,escritos ou de escoitar relacionados con conceptos non superados e que servirán de
repaso dos mesmos..  Un alumno para  superar  este  módulo  profesional  deberá  alcanzar
todos os contidos mínimos programados ,a nota para aprobar será un 5.

As probas de recuperación levaranse a cabo ao final do curso e, para poder acceder ás
mesmas,  é  imprescindible  ter  presentados  todos  os  traballos  en  tempo e  forma que  se
determinen, que se fagan regularmente os exercicios na clase ou na casa. 

A estas probas o alumnado accederá con toda a materia dada ao longo do curso, xa que é
unha lingua,  a nota máxima que se pode acadar nestas probas é de 7 sobre 10,  como
estratexia para o fomento do traballo constante ao longo do curso.

A falta  de  asistencia  non  xustificada  no  período  de  recuperacións  de  despois  da  3ª
avaliación, implica a avaliación negativa no módulo.

Avaliación extraordinaria

Unidades de Comunicación en linguas Galega e Castelá e Ciencias Sociais:

No caso de que algún alumno ou alumna teña que realizar unha proba extraordinaria esta
terá  unha  valoración  do  100% da  cualificación  final.  Sendo  unha  proba  escrita  onde  se
avaliarán os Criterios de Avaliación considerados mínimos esixibles.

Terase que acadar unha cualificación de 5 sobre 10 para considerar o módulo (neste caso
esta unidade formativa) superado.

Unidade formativa de Comunicación e lingua inglesa I:

No caso de haber proba de avaliación extraordinaria esta consistirá en:

Proba escrita que incluirá, reading, vocabulary, grammar e un writing e listening:  Writing
(30%) - Grammar (20%) - Vocabulary (20%) - Reading (20%)-Listening  (10%) 

Poderá incluírse unha proba de Listening que tería un valor do 10% da nota.
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MATERIAS PENDENTES
Debemos lembrar que de cara á promoción de curso ou para obter o título de ESO as

materias pendentes contan como unha materia mais. 

A información dos criterios de avaliación das materias pendentes se lles foi entregada aos
interesados por escrito a principios de curso e se atopa na aula virtual correspondente.

Os  contidos  das  materias  pendentes  pasarán  a  ser  divididos  en  tres  bloques que  se
traballarán e avaliarán por separado, facéndose corresponder coas tres avaliacións trimestrais.
En cada bloque, o alumnado deberá realizar un traballo e unha proba escrita  en datas
establecidas  de  común acordo  polo  profesor/a  e  o  alumnado.  O traballo  e  a  proba  escrita
puntuaranse numericamente de 0 a 10. A cualificación das citadas probas escritas suporán o
40% da cualificación de cada bloque, e o 60% corresponderá ao traballo. A cualificación da
avaliación final obterase a partir da media aritmética das puntuacións obtidas en cada un dos
tres bloques. Considérase que o alumnado supera a avaliación cando acade unha cualificación
igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

A data límite de entrega de cada bloque de exercicios será a mesma data na que se fai o
exame do bloque correspondente.  Estas datas fixaranse de acordo coa dispoñibilidade do
profesor e tentando que non lle coincidan outros exames ao alumno ou alumna. 

Cada un dos bloques de exercicios resoltos non poderá ser entregado en folios escritos a man,
senón que obrigatoriamente, para a súa realización deberá empregarse un arquivo de word (ou
similar, libre office...), e deberá ser remitido vía correo electrónico ao profesor. Na realización do
traballo,  o alumnado deberá facer uso de páxinas web ou outro tipo de fontes, para atopar
aquela información que precise para responder correctamente. Se o alumno ou alumno carece
de recursos para estudar os contidos deste curso ou para realizar os exercicios para entregar
deberá comunicalo a algún profesor do departamento para que busquemos a forma de axudalo.

A obtención  dun  0  nalgunha  das  probas  (traballo  e/ou  proba  escrita),  implicará  de  xeito
automático e independentemente do resultado da media aritmética da mesma, a cualificación de
suspenso no bloque correspondente. Neste suposto, o alumno ou alumna obterá como nota
media do bloque correspondente, unha puntuación que oscilará entre un máximo de 4 puntos, e
o obtido segundo o criterio xeral. 

Nos citados traballos será valorado positivamente a redacción orixinal do traballo por parte do
alumno,  na  que  poña  de  relevo  a  súa  capacidade de  razoamento,  análise  e  síntese.  Será
valorada negativamente a simple copia literal dos esquemas, do libro ou doutro tipo de fontes
como poden ser as páxinas web. Así mesmo será penalizado cunha puntuación de 0 puntos,
aqueles traballos nos que se advirta que son copia dos doutros compañeiros. De ser este o
caso, todos os traballos que se atopen nesta situación irregular, serán cualificados con 0 puntos.
Tanto no traballo como na proba escrita penalizarase cunha baixada da cualificación as faltas de
ortografía,  ausencia  de  acentuación  e  puntuación,  deficiente  estruturación  da  redacción,
mesturas  idiomáticas,  falta  de  rigorosidade  e  tendencia  ao  uso  da  linguaxe  coloquial,
incorreccións gramaticais, frases sen sentido ou contraditorias, etc. Así mesmo non serán tidas
en conta na puntuación xeral do traballo e das probas escritas, aquelas partes das mesmas que
non poidan ser lidas a causa dunha deficiente caligrafía que dificulte ou impida a súa lectura ou
comprensión.

No caso de que a media aritmética  obtida dos tres bloques,  non teña como resultado un
número enteiro, redondearase á baixa por debaixo de 0,75 decimais e á alza dende 0,75 ou
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igual.  Non obstante,  desta norma xeral  exceptúanse aquela media que dea como resultado
valores iguais ou maiores de 4 puntos e menores a 5. Nestes supostos o redondeo realizarase
sistematicamente  á  baixa,  dado  que  tal  e  como  foi  sinalado  ao  principio  do  apartado,  a
superación da avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.

É importante indicar que o proceso de avaliación continua obriga ao alumnado a ter presentes
os coñecementos adquiridos desde o comezo do curso; en consecuencia, en cada bloque o
profesorado poderá realizar o control non só dos contidos correspondentes ao mesmo, senón
que tamén poderá volver sobre os contidos básicos específicos  dos bloques precedentes.

No caso de que o alumno ou alumna non acade unha avaliación positiva pola vía descrita nas
liñas anteriores, terá a oportunidade de realizar a final de curso unha proba final da materia
pendente,  no  que  será  avaliada  toda  a  materia  do  curso,  e  da  que  se  obterá  o  100% da
cualificación. 

OBSERVACIÓNS:

Se algún alumno non pode asistir  ás  probas escritas  ou  entregar  en  prazo o  traballo  por
diversas causas como accidente, enfermidade ou outras causas de forza maior, o profesor -
sempre que estas ausencias sexan notificadas e xustificadas oficialmente- realizará por defecto
a proba/traballo correspondente, o primeiro día da incorporación do alumno ao centro. De xeito
excepcional  e  a  petición  razoada do alumno,  feita  con antelación  á  incorporación  deste  ao
centro, poderá pospoñer dita proba/traballo a unha data que sexa establecida de común acordo
entre o profesor e o alumno.

A non comparecencia nunha proba escrita ou a non realización do traballo cualificarase cun
cero, no caso de que non poida ser xustificada.

No caso de que o profesorado detecte algunha irregularidade na realización das probas de
avaliación  e/ou  traballo  (uso  de  “chuletas”,  actitude  incorrecta,  suplantación  ou  copia  por
calquera procedemento e/ou medio técnico), dita proba/traballo será cualificado con 0 puntos.
Co obxectivo de asegurar a limpeza da realización dos exames, prohíbese de forma terminante
que o alumno teña consigo o móbil  durante o tempo da proba. A transgresión desta norma
suporá unha cualificación automática da proba con 0 puntos.

As datas  dos exames e  entrega do  traballo  serán  establecidas de  común acordo  entre  a
profesora e o alumnado, só no caso de que o alumnado non conseguira fixar unha data de forma
acordada, esta será finalmente determinada pola profesora. As datas dos exames e entrega dos
traballos, unha vez establecidas, non poderán ser modificadas en razón da existencia doutros
exames ou da excesiva carga de traballo. O obxectivo desta norma responde á necesidade de
que o alumnado se faga responsable das súas decisións, non prexudique a outros compañeiros,
e aprenda a planificar e organizar o seu traballo.

É responsabilidade do alumno ou alumna coa materia pendente doutros cursos, poñerse en
contacto con calquera profesor ou profesora do departamento para solucionar calquera dúbida
ou cuestión respecto dos contidos da materia, ou para informarse sobre a forma de recuperar a
materia pendente.
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