
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 2022-2023                                 

 

A continuación se resumen os procedementos, instrumentos e criterios de cualificación das materias 

da ESO e do Bacharelato do departamento de Bioloxía e Xeoloxía, coa finalidade de facilitar ás 

familias e aos estudantes a comprensión desta información: 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO 

Procedemento Instrumentos Cualificación 

Proba escrita - 2 ou 3 probas escritas por cada avaliación. 

 

70 % 

Traballo diario - Traballos individuais ou en grupo; tarefas na aula ou na casa; 

boletíns de actividades; prácticas de laboratorio; caderno de 

clase; resposta a preguntas na aula; participación, interese e 

esforzo amosado. 

30 % 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 

Procedemento Instrumentos Cualificación 

Proba escrita - 2 ou 3 probas escritas por cada avaliación 

 

70 % 

Traballo diario - Traballos individuais ou en grupo; tarefas na aula ou na casa; 

boletíns de actividades; prácticas de laboratorio; caderno de 

clase; resposta a preguntas na aula; participación, interese e 

esforzo amosado. 

30 % 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO 

Procedemento Instrumentos Cualificación 

Proba escrita - 1 ou 2 probas escritas por cada avaliación 

 

70 % 

Traballo diario - Traballos individuais ou en grupo; tarefas na aula ou na casa; 

boletíns de actividades; prácticas de laboratorio; caderno de 

clase; resposta a preguntas na aula; participación, interese e 

esforzo amosado. 

30 % 

 

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

Procedemento Instrumentos Cualificación 

Proba escrita - 1 ou 2 probas escritas por cada avaliación 

 

50 % 

Traballo diario - Traballos individuais ou en grupo; tarefas na aula ou na casa; 

participación en debates con actitude crítica; caderno de clase; 

resposta a preguntas na aula; participación, interese e esforzo 

amosado. 

50 % 

 

 



BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO 

Procedemento Instrumentos Cualificación 

Proba escrita - 1 ou 2 probas escritas por cada avaliación 

 

80 % 

Traballo diario - Traballos individuais ou en grupo; tarefas na aula ou na casa; 

boletíns de actividades; prácticas de laboratorio; caderno de 

clase; resposta a preguntas na aula; participación, interese e 

esforzo amosado. 

20 % 

 

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO 

Procedemento Instrumentos Cualificación 

Proba escrita - 1 ou 2 probas escritas por cada avaliación 

 

90 % 

Traballo diario - Traballos individuais ou en grupo; tarefas na aula ou na casa; 

boletíns de actividades; pequenos controis; caderno de clase; 

resposta a preguntas na aula; participación, interese e esforzo 

amosado. 

10 % 

 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO: 

Na ESO: 

 

- Despois de cada avaliación realizaranse probas para poder recuperar aqueles contidos non 

superados no transcurso da mesma, excepto na terceira avaliación que a súa recuperación 

coincidirá coa proba final de xuño. 

 

- No mes de xuño, realizarase unha proba final para recuperar aquelas avaliacións suspensas e non 

recuperadas, polo que poderá estar formada por unha, dúas ou das tres avaliacións. 

 

- A nota final ordinaria (finais de xuño) será a media aritmética das tres avaliacións, tendo que ser 

igual ou superior a 4 a nota das avaliacións para poder facer a media. A nota final resultante debe 

ser igual ou superior a 5 para poder superar a materia. 

 

No bacharelato: 

 

- Despois de cada avaliación realizaranse probas para poder recuperar aqueles contidos non 

superados no transcurso da mesma. 

 

- A avaliación ordinaria a principios de xuño será a media aritmética das tres avaliacións, tendo que 

ser igual ou superior a 4 a nota das avaliacións para poder facer a media. A nota final resultante 

debe ser igual ou superior a 5 para poder superar a materia. 

 

- No caso dunha avaliación ordinaria negativa a principios de xuño, se realizará unha proba 

extraordinaria (finais de xuño) que corresponderá a todos os contidos do curso e que terá un valor 

do 100%. A nota debe ser igual ou superior a 5 para poder superar a materia. 



CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA: 

- As datas de avaliación para o 2º curso de bacharelato veranse modificadas con respecto ao 1º curso, 

debido ás probas da ABAU, sendo a avaliación ordinaria no mes de maio. 

 

- O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba, poderá levar consigo que a avaliación 

á cal pertenza a proba, lle sexa cualificada como non superada coa nota mínima. 

 

- De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o mesmo día que se incorpora 

ao centro, xustificación médica ou de deber inescusable, de carácter público ou privado para a non 

asistencia a dita proba. A data da proba será fixada polo profesor/a da materia. 


