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PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURAIS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Unidades didácticas: 

- Primeiro trimestre. Bloque 1, 2 e 5. 

o Unidade 1: A atmosfera 

o Unidade 2: A hidrosfera 

o Unidade 3: A xeosfera (I). Os minerais  

o Unidade 4: A xeosfera (II). As rochas 

 

- Segundo trimestre: Bloque 1, 3, e 5. 

o Unidade 5. A vida na Terra 

o Unidade 6. Moneras, protoctistas e fungos 

o Unidade 7. As plantas 

o Unidade 8. Os animais. Características xerais. 

 

- Terceiro trimestre: Bloque 1,2,3,4 e 5. 

o Unidade 9. Os invertebrados 

o Unidade 10. Os vertebrados 

o Unidade 11. Os ecosistemas e a biodiversidade 

o Unidade 12. O universo e a Terra 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Probas escritas � 70% 

Traballos individuais e proxectos de investigación � 20% 

Actitude: traballo diario na clase e na aula, atención, evolución ó longo do curso, traer o material, etc � 10% 
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CENTRO IES O RIBEIRO (RIBADAVIA) 

CURSO CURSO 2019-20 

MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO 
PROFESORADO QUE IMPARTE Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ SERODIO 
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TEMPORALIZACIÓN 

    Distribución dos 
bloques nas tres 
avaliacións.    

     
       CONTIDOS 

 
    TRABALLOS 

 
 
    
 
    1ª AVALIACIÓN 

 
BLOQUE 1 
BLOQUE 5 

 

 
 
 
Desenvolvidos 
no punto 1,donde se recollen os 
estándares de aprendizaxe. 
 

-Ao marxe dos xa mencionados no cuadro 
de estándares, mensualmente, terán que 
profundizar na biografía dun científico-a 
indicando especialmente en  que área 
desenvolveu o seu traballo.  
- Realización dun boletín de noticias 
actuales de prensa de carácter científico. 

 
 
 
 
    2ª AVALIACIÓN 

 
BLOQUE 1 
BLOQUE 2 
BLOQUE 3 
BLOQUE 5 

 

 
Desenvolvidos no punto 1,donde 
se recollen os estándares de 
aprendizaxe. 

 
-Nesta avaliación no mes de Marzo o 
científico que será obxeto de estudo,terá 
que ser obligatoriamente muller. 
- Boletín de noticias de actualidad 
recollidas en prensa de carácter científico- 

 
 
 
    3ª AVALIACIÓN 

 
BLOQUE 1 
BLOQUE 4 
BLOQUE 5 

 

 
Desenvolvidos no punto 1, donde 
se recollen os estándares de 
aprendizaxe. 

 
-Biografía mensual dun científico-a. 
- Boletin de noticias de prensa de carácter 
científico. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

A nota da avaliación constará de: 
1. A realización dos traballos encomendados no tempo previsto,contará un 50% da nota da 

avaliación.Non se admitirán fora de plazo.  
2. Os proxectos de investigación serán obrigatorios. E contarán 40% da nota da avaliación. 
3. A avaliación do caderno de tarefas,actitude e traballo na aula e presentación de traballos 

obrigatorios será tido en conta cun 10% da nota total da avaliación. 
4. Do mesmo xeito, se a avaliación do comportamento, actitude, interese, disposición cara o traballo, 

realización de tarefas, etc, resulta reiteradamente negativo, tamén repercutirá negativamente na 
nota final da avaliación e a final de curso, podendo rebaixar a nota media da avaliación. 

5. Non se realizan exames de recuperación nin ó final da avaliación nin do curso. Neste último caso 
terase en conta a traxectoria global e a valoración do traballo total tanto dentro coma fóra da aula.  
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TEMPORALIZACIÓN 

Unidades didácticas: 

– Primeiro trimestre: Bloque 1,3, 4, 5 e 6. 
 Unidade 8: A dinámica da Terra 
 Unidade 9: A modelaxe do relevo 
 

– Segundo trimestre:Bloque 1, 2, 3 e 6. 
 Unidade 1: A organización do corpo humano 
 Unidade 2: A alimentación e a nutrición 
 Unidade 3: Aparatos para a nutrición (I): a dixestión e a respiración 
 Unidade 4: Aparatos para a nutrición(II): a circulación e a excreción 
 

– Terceiro trimestre: Bloque 1, 3 e 6 
 Unidade 5: A función de relación 
 Unidade 6: A reprodución humana 
 Unidade 7: A saúde e a enfermidade 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

De cada alumno e alumna teremos distintos tipos de notas por avaliación: 

-  De clase (10%). 

- De traballos: a súa presentación será indispensable para poder optar ó aprobado na asignatura 
(10%). 

- De exames (80%).  
 

Só se fará media ponderada en cada avaliación se o alumno ten os traballos entregados e a nota mínima das 
probas escritas é dun 3. No caso contrario a avaliación estará suspensa e terá que recuperala en xuño. 
 
A avaliación será global, pois se ben as cualificacións dos exames serán importantes, ó avaliar farase 
unha valoración do traballo do alumno durante o período de tempo correspondente; así terase en conta o 
traballo diario nas clases, a atención, o interés, a actitude, o respecto polas normas de convivencia, 
emprego da terminoloxía axeitada, presentación dos traballos limpos e ordenados, as notas de clase, etc. 
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 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

BLOQUES 
Bloque 1: A evolución da vida 
Bloque 4. Proxecto de investigación 

Bloque 1: A evolución da vida 
Bloque 2: A dinámica da Terra 
Bloque 3: Ecoloxía e medio ambiente 
Bloque 4. Proxecto de investigación 

Bloque 2:  A dinámica da Terra 
Bloque 4. Proxecto de investigación 

UNIDADES 
1.A célula. As funcións celulares: 
relación e reproducción celular 
2. Acidos nucleicos. Mitose e meiose. 
Ciclos biolóxicos. 
4.Enxeñería xenética 
3.Xenética mendeliana 
 

5.Orixe da vida. Evolución. 
12. Historia da Terra.  
11.Métodos de estudo da historia da 
Terra. 
6.Ecosistemas e factores ambientais 
 

7. Materia e enerxía nos ecosistemas 
8. Ecosistemas e o ser humano 
9. Un planeta dinámico. Xeosfera. 
Dinámica interna. A tectónica de placas 
10. evolución do relevo: dinámica 
interna e externa. Magmatismo, 
metamorfismo e procesos externos. 

 
Os contidos mínimos son os referidos no DOG. 
O Proxecto de Investigación é variable en extensión e contido. 

EXAMES 4º A 17-10-2019 

14-11-2019 

12-12-2019 

23-01-2020 

20-02-2020 

16-03-2020 

23-04-2020 

14-05-2020 

11-06-2020 

EXAMES 4º B 16-10-2019 

13-11-2019 

11-12-2019 

22-01-2020 

19-02-2020 

18-03-2020 

22-04-2020 

13-05-2020 

10-06-2020 

RECUPERACIÓN 4º A   18-06-2020 

RECUPERACIÓN 4º B   17-06-2020 

Criterios 
AVALIACIÓN 

EXAMES: 80% 

Se se sorprende copiando ou deixando 
copiar, a nota é 0. 

EXAMES: 80% 

Se se sorprende copiando ou deixando 
copiar, a nota é 0. 

EXAMES: 80% 

Se se sorprende copiando ou deixando 
copiar, a nota é 0. 

TRABALLOS/ Proxecto de 
investigación: 10% 

TRABALLOS/ Proxecto de 
investigación: 10% 

TRABALLOS/ Proxecto de 
investigación: 10% 

Actitude, CADERNO, tarefas, traer 
material, participación, colaboración. 
10% 

Actitude, CADERNO, tarefas, traer 
material, participación, colaboración. 
10% 

Actitude, CADERNO, tarefas, traer 
material, participación, colaboración. 
10% 

 
É obrigatorio presentarse ós exames (salvo causa moi xustificada). 

É obrigatório presentar os traballos. Os non presentados en prazo ou copiados valóranse 0. De ter que recuperalos, a valoración 
máxima é de 70% puntos. 

 
Aqueles alumnos que perderan a escolaridade por faltas de asistencia a clase sen xustificar terán dereito a presentarse ó 
exame final, sobre os contidos mínimos, previa entrega dos traballos do curso e o caderno de traballo coas tarefas. 

NOTA FINAL 33.3% 33.3% 33.3% 

 
A nota da avaliación final ordinaria da materia obterase a partir da media aritmética das tres avaliacións, tendo en conta as 
recuperacións e coa condición de acadar cando menos un 4 na nota da avaliación para facer a devandita media. O alumnado 
terá superada a materia se acada unha nota mínima de 5 puntos sobre 10 na convocatoria ordinaria ou 
extraordinaria. 

 

Avaliación 
Extraordinaria Setembro 

Toda a materia 
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 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

BLOQUES  Bloque 1: OS SERES VIVOS: 
COMPOSICIÓN E FUNCIÓN 

Bloque 2: A ORGANIZACIÓN CELULAR 

Bloque 3: HISTOLOXÍA 

Bloque 4: A BIODIVERSIDADE. 
EVOLUCIÓN. XENÉTICA 

Bloque 5: FUNCIÓNS VITAIS DAS 
PLANTAS. NUTRICIÓN 

Bloque 5 FUNCIÓNS VITAIS DAS 
PLANTAS. RELACIÓN E 
REPRODUCCIÓN 

BLOQUE 6 FUNCIÓNS VITAIS DOS 
ANIMAIS. NUTRICIÓN, RELACIÓN E 
REPRODUCCIÓN 

Bloque 7: ESTRUCTURA E 
COMPOSICIÓN DA TERRA 

Bloque 8: OS PROCESOS XEOLÓXICOS 
E PETROXENÉTICOS 

Bloque 9: HISTORIA DA TERRA. 
FÓSILES. CORTES XEOLÓXICOS. 
MAPAS. 

 Os contidos mínimos son os referidos no DOG. 

 Unidades1.2.3.4.5.6: Unidades: 7,8,9,10,11 Unidades: 12-18 

UNIDADES 1.A NATUREZA BÁSICA DA VIDA 

2.A ORGANIZACIÓN CELULAR DOS 
SERES VIVOS 

3.A ORGANIZACIÓN PLURICELULAR 
DOS SERES VIVOS 

4.A BIODIVERSIDADE. ORIXE E 
CONSERVACIÓN. EVOLUCIÓN. 
XENÉTICA 

5.A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS 

6.A NUTRICIÓN NAS PLANTAS 

9.A RELACIÓN E REPRODUCCIÓN NAS 
PLANTAS 

7.A NUTRICIÓN NOS ANIMAIS. 

8.A NUTRICIÓN NOS ANIMAIS 

10.A RELACIÓN E COORDINACIÓN NOS 
ANIMAIS 

11.A REPRODUCCIÓN NOS ANIMAIS 

12.HISTORIA DA VIDA E DA TERRA 

17.PROCESOS EXTERNOS E AS 
ROCHAS QUE ORIXINAN 

13.ESTRUTURA INTERNA E 
COMPOSICIÒN DA TERRA 

14.TECTÓNICA DE PLACAS 

15.MAGMATISMO E TECTÓNICA DE 
PLACAS 

16.MANIFESTACIÓN DA DINÁMICA 
LITOSFÉRICA. METAMORFISMO. 

18. COMO FUNCIONA A TERRA 

EXAMES 1º A 
15-10-2019 

12-11-2019 

10-12-2019 

21-01-2020 

18-02-2020 

17-03-2020 

20-04-2020 

12-05-2020 

9-06-2020 

 
As probas de visu de Biodiversidade e de Rocas, non teñen data fixada. 

Recuperación final 
  16-06-2020 

Criterios Avaliación  
90% Exames 

Se se sorprende copiando ou deixando 
copiar, a nota é 0. 

90% Exames 

Se se sorprende copiando, a nota é 0. 

90% Exames 

Se se sorprende copiando, a nota é 0. 

10% Traballos, Caderno e Actitude 10% Traballos, Caderno e Actitude 10% Traballos, Caderno e Actitude 

 
É obrigatório presentarse ós exames (salvo causa moi xustificada). 
É obrigatório presentar os traballos. Os non presentados en prazo ou copiados valóranse 0. De ter que recuperalos, a 
valoración máxima é 70%. 

 
A nota da avaliación final ordinaria da materia obterase a partir da media aritmética das tres avaliacións, tendo en conta as 
recuperacións e coa condición de acadar cando menos un 4 na nota media dos exames da avaliación para facer a devandita media. 
Poderán presentarse a subir nota na recuperación final, e mantense a nota máis alta. . O alumnado terá superada a materia se 
acada unha nota mínima de 5 puntos sobre 10 na convocatoria ordinaria ou extraordinaria. 

 
Aqueles alumnos que perderan a escolaridade por faltas de asistencia a clase sen xustificar terán dereito a presentarse 
a un exame final, sobre os contidos mínimos, previa entrega dos traballos do curso e o caderno de traballo coas tarefas. 

Nota final xuño 
33.3% 33.3% 33.3% 

Avaliación Setembro Toda a materia 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURAIS (BIOLOXÍA E XEOLOXÍA) 

CENTRO IES O RIBEIRO (RIBADAVIA) 

CURSO CURSO 2019-20 

MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACH 
PROFESORADO QUE IMPARTE Mª DEL CARMEN PEÑA CASAL 



     6 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
DAS UNIDADES POR AVALIACIÓN 

      

AVALIACIÓN UNIDADES CONTIDOS 
MÍNIMOS 

TEMPORA
LIZACIÓN 

DATAS 
EXAMES 

Ponderación probas 
escritas 

  Nota 
final 

 
 

1ª 
 

0 Niveis de organización 
1 Bioelementos, auga, sales 
minerais 

 
 
 
DOG 

6  sesións 18-10-2019 30%    90% 
Exames 
 
10% 
Caderno, 
traballo 
persoal e 
actitude 

 
33.3% 

2 Glícidos 6 sesións 

3 Lípidos 6 sesións 22-11-2019 70% 

4 Proteínas 8 sesións 

5 Ácidos nucleicos 6 sesións 

 
2ª 

9 Enzimas e vitaminas  
 
DOG 

3 sesións 20-12-2019 20%  90% 
Exames 
 
10% 
Caderno, 
traballo 
persoal e 
actitude 

 
33.3% 6 Organización celular 3 sesións 

7 Membrana plasmática, 
parede celular, citosol, 
citoesqueleto, e ribosomas 

6 sesións  24-01-2020 30% 

8 Orgánulos membranosos 10 sesións 

12 Reproducción celular 4 sesións 21-02-2020 50%  

10 Metabolismo: 
catabolismo 

8 sesións 

11 Metabolismo: anabolismo 7 sesións 

 
3ª 

14 Xenética molecular  
 
DOG 

6 sesións 13-03-2020 20%   90% 
Exames 
 
10% 
Caderno, 
traballo 
persoal e 
actitude 

33.3% 

15 Mutacións e Enxeñaría 
xenética 

3 sesións 

13 Xenética mendeliana 7 sesións 17-04-2020 30% 

16 Evolución e xenética de 
poboacións 

6 sesións 

17 Microorganismos 3 sesións 

18 Microorganismos, 
enfermidades  e 
biotecnoloxía 

5 sesións 8-05-2020 50%  

19 Proceso inmunitario 6 sesións 

20 Anomalías do sistema 
inmunitario 

4 sesións 

 

Datas previstas para exames: 
 
 1ª avaliación 

 
2ª avaliación 3ª avaliación 

1ª proba 18-10-2019 30% Materia 
1 

20-12-2019 20% Materia  
3 

13-03-2020 20% Materia  
6 

2ª proba 22-11-2019 70% Materia 
1+2 

24-01-2020 30% Materia  
3+4 

17-04-2020 30% Materia 
6+7 

3ª proba  
 

  21-02-2020 
e 
recuperación 

50% Materia  
1+2+3+4+5 

8-05-2020 
e 
recuperación  

50% Materia  
1+2+3+4+5+6+7+8 

 
RECUPERACIÓN 
FINAL 

       
SEN DATA 
en maio 
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AVALIACIÓN  

- En cada avaliación realizaranse varias probas. Cada proba versará sobre contidos do bloque máis os dos bloques anteriores. 

- A 1ª avaliación considérase aprobada cunha nota media de 5. Non haberá recuperación. 

- Na 2ª avaliación incluirase tamén a materia da 1ª avaliación. A primeira avaliación considérase recuperada na 2ª avaliación 

superando a parte da proba correspondente á materia da 1ª avaliación. A nota de recuperación é: 5. 

- Na 3ª avaliación incluiránse tamén contidos da 1ª e 2ª avaliacións. A última proba da 3ª avaliación incluirá toda a materia do 

curso. Nesa proba poderase optar a recuperar algunha das avaliacións que aínda estean suspensas (1ª, 2ª ou para subir nota). 

- A nota obtida a partir das probas escritas contará 90% e a nota da actitude contará 10% (material, tarefas ou traballos 

entregados, libreta ordeada, tarefas feitas na libreta, participación). 

- A nota final consistirá na media das tres avaliacións. Necesítase obter unha nota mínima de 4 para superar calquera das 3 

avaliacións, así coma na nota final.  O alumnado terá superada a materia se acada unha nota mínima de 5 puntos sobre 10 na 

convocatoria ordinaria ou extraordinaria. 

- Na recuperación poderase optar a subir nota. Mantense a nota máis alta. 

- A proba extraordinaria de xuño avalía a totalidade da materia. 

É obrigatorio presentarse ós exames programados ó longo do curso. Se por algunha causa xustificada o alumno/a non pode asistir a algún 
exame, deberá presentar ante a profesora da materia un certificado médico. Se a causa non é médica, os pais ou titores legais deberán 
poñerse en contacto directamente coa profesora da materia. Considérase que o alumno abandonou a materia cando se dea algunha das 
seguintes razóns: non facer sistemáticamente os exercicios ou traballos encomendados na aula ou na casa, non traer sistemáticamente 
os materiais requiridos para o desenvolvemento da materia (libro, libreta, soportes informáticos, etc), non presentarse ós exames ou ter 
tan baixo rendemento que indique claramente que non os preparou, faltas de asistencia inxustificadas. 

 
Aqueles alumnos que perderan a escolaridade por faltas de asistencia a clase sen xustificar terán dereito a presentarse a un 
exame final, sobre os contidos mínimos, previa entrega dos traballos do curso e o caderno de traballo coas tarefas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     8 

 
 

 

 

Bloques D.O.G. 
 

Unidades  

1: O planeta Terra e o seu estudo 1: Métodos de estudo e orixe da Terra. 

2: Minerais, os compoñentes das rochas. 4: Minerais, os compoñentes das rochas. 

3: Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 5: Magmatismo e rochas ígneas 
7: Sedimentación e rochas sedimentarias 
6: Metamorfismo e rochas metamórficas 

4: A tectónica de placas. 2: Tectónica de placas, unha teoría global 
3: Tectónica. A deformación das rochas e a formación 
de cordilleiras. 

5: Procesos xeolóxicos externos 8: Procesos xeolóxicos externos 
9: Procesos xeolóxicos debidos á auga e ó vento 

6: Tempo xeolóxico e Xeoloxía histórica 10: Tempo xeoloxico e Xeoloxía histórica 
(ó longo de todo o curso) 

7: Riscos xeolóxicos 11: Riscos naturais 

8: Recursos minerais e enerxéticos, e augas 
subterráneas. 

12: Xeoloxía e sociedade 

9: Xeoloxía de España 13: Xeoloxía de España. Os grandes relevos. 
14: Xeoloxía de España. As cuncas Cenozoicas. As illas 
Canarias. 

10: Xeoloxía de campo (En todas as unidades) 

 

A temporalización que se vai ter en conta durante este curso será a seguinte: 

 Temporalización  
 

Bloques  Unidades  Datas de exames 

1ª avaliación Setembro  1, 6, 10 1, 10  

 Outubro  2, 3, 6, 10 4, 5, 7, 10 22-10-2019 

 Novembro  3, 6, 10 7, 6, 10 26-11-2019 

    Exames de Visu 

     

2ª avaliación Decembro 4, 6, 10 2, 3, 10 17-12-2019 

 Xaneiro 5, 6, 10 8, 10 21-01-2020 

 Febreiro  5, 6, 10 9, 10 18-02-2020 

    Exames de Visu 

     

3ª avaliación Marzo 7, 8, 6, 10 11, 12, 10 31-03-2020 

 Abril 9, 6, 10 13, 14, 10  

 Maio  9, 6, 10 14, 10 5-05-2020 

    Exames de visu 

Recuperación     Maio  

 
BLOQUE 10: Xeoloxía de campo 
 Impartirase ao longo de todas as unidades e, por elo, ao longo de todo o curso mediante traballos, 
saídas ou exercicios variados. 
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TEMPORALIZACIÓN 
DAS UNIDADES POR AVALIACIÓN 
 

      

AVALIACIÓN UNIDADES 
CONTIDOS 
MÍNIMOS 

DATAS 
EXAMES 

Ponderación 
probas 
escritas 

Criterios   Nota 
final 

 
1ª 
 

1 Métodos de estudio da Terra, e 
orixe 
4 Minerais 
5 Magmatismo e rochas ígneas 

10 Tempo 
xeolóxico e 

Xeoloxía 
histórica 

 
 
 
DOG 

22-10-2019 
Visu de minerais  
Sen data 
 

30% 
10% 

90% 
Exames 
 
10% 
Caderno, traballo 
persoal e actitude 

 
33.3% 

7  Rochas sedimentarias 
6 Rochas metamórficas 

26-11-2019 60% 

 
2ª 

2 Tectónica de placas 
3 Tectónica, deformación das 
rochas e formación de 
cordilleiras 

 
 
DOG 

17-12-2019 
Visu de rochas sen data 

20% 
10% 

90% 
Exames 
 
10% 
Caderno, traballo 
persoal e actitude 

 
33.3% 

8 Procesos xeolóxicos externos 21-01-2020 20% 

9 Procesos xeolóxicos debidos á 
auga e ó vento 

18-02-2020 e 
recuperación 

50% 

 
3ª 

11 Riscos naturais 
12 Xeoloxía e sociedade 
13 Xeoloxía de España. Os 
grandesrelevos. 

 
 
DOG 

31-03-2020 
Visu de fósiles sen data 

20% 
10% 

90% 
Exames 
 
10% 
Caderno, traballo 
persoal e actitude 

33.3% 

14 Xeoloxía de España. As cuncas 
cenozoicas. As Illas Canarias. 

5-05-2020 e 
recuperación 

70% 

    Recuperación data en 
maio sen determinar 

  100% 

        

 
 
  

Nota aclaratoria: faise avaliación continua , podendo recuperar cada avaliación no último exame da avaliación seguinte. 

 
 
 
Resume datas de exames e criterios de cualificación: 
 

 1ª avaliación 
 

2ª avaliación 3ª avaliación 

1ª 
proba 

22-10-2019 30% Materia 
1 

17-12-2019 20% Materia  
3 

31-3-2020 20% Materia  
6 

2ª 
proba 

26-11-2019 60% Materia 
1+2 

21-1-2020 20% Materia  
3+4 

5-5-2020 70% Materia 
1+2+3+4+5+6+7 

3ª 
proba 

   18-2-2020 50% Materia  
1+2+3+4+5 

   

Exames 
de visu 

Minerais  10%  Rochas  10%  Fósiles  10%  
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AVALIACIÓN DE XEOLOXÍA DE 2º BACHARELATO 

- En cada avaliación realizaranse varias probas. 

- Cada proba versará sobre contidos do bloque máis os dos bloques anteriores. 

 

- A 1ª avaliación considérase aprobada cunha nota media de 5. 

- Non haberá recuperación ó remate desa avaliación. 

 

- Na 2ª avaliación incluirase tamén a materia da primeira avaliación. 

- A primeira avaliación considérase recuperada na 2ª avaliación superando a parte da proba correspondente á materia da 1ª avaliación.  

- A nota da 2ª avaliación obterase da media ponderada entre as probas da 2ª avaliación. A avaliación considérase aprobada cunha nota mínima 

de 5. 

 

 

- Na 3ª avaliación incluirá tamén contidos da 1ª e da 2ª avaliación. 

- A última proba da terceira avaliación incluirá toda a materia do curso. Nesa proba poderase optar a recuperar algunha das avaliacións que 

aínda estean suspensas (1ª  e/ou  2ª) ou para subir nota.  

- A nota da terceira avaliación obterase da media ponderada entre as probas da 3ª avaliación. A avaliación considérase aprobada cunha nota 

mínima de 5. 

 

- A nota final ordinaria consistirá na media das tres avaliacións. Necesítase obter unha nota mínima de 5.  

 

- A nota obtida a partir das probas escritas contará 90% e a nota da actitude na clase contará 10% (asistencia, material, tarefas ou traballos, 

libreta ordeada, participación, comportamento). 

 

- A proba extraordinaria de xuño avalía a totalidade da materia. A última proba de cada avaliación, avalía a materia correspondente a esa 

avaliación máis a avaliación anterior. 

 

 

ANEXO ABSENTISMO DO CENTRO: 
 

De acordo coa normativa, aplicaranse os procedementos previstos nas programacións didácticas para a 
avaliación continua de todo o alumnado. Casos particulares: 
 
·          Cando un alumno falte de xeito xustificado a unha proba de avaliación, o profesor da materia determinará 
o procedemento e o momento para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes á devandita proba, 
procurando sempre facilitar a reincorporación do alumno ao ritmo normal da clase. Noutras palabras, o profesor 
decidirá que procedemento de avaliación é o mellor para garantir a continuidade da avaliación do alumno: 
pódese avaliar ao alumno cunha proba semellante á que realizaron os seus compañeiros; pódese arbitrar un 
procedemento de avaliación distinto para os mesmos estándares ou ben pódese considerar máis axeitado 
unificar o contido da proba realizada co de outro instrumento de avaliación previsto para máis adiante. 
 
·          Cando un alumno falte de xeito inxustificado a unha proba de avaliación, entenderase que renuncia a dar 
conta da súa competencia en relación cos estándares avaliados pola proba e, polo tanto, a cualificación da proba 
será a que corresponda a un exame en branco ou non presentado. Continuarase co proceso de avaliación 
segundo o establecido na Programación. 
 
·          No caso de que un alumno falte durante unha temporada longa e perda varias probas de avaliación, o titor 
encargarase de coordinar a temporalización destas probas coa xunta de avaliación, para evitar a coincidencia de 
moitas delas no mesmo día. 
 
No suposto de que, por falta de tempo (por unha incorporación tardía ao centro ou por unha ausencia longa), 
non sexa posible aplicar os criterios e procedementos previstos na programación, o profesor da materia aplicará 
o procedemento de avaliación extraordinario que teña determinado na programación didáctica para estes casos, 
co fin de que o alumno poda demostrar que acadou o grao suficiente de adquisición das competencias e que 
superou os obxectivos previstos. Se a imposibilidade de aplicar a avaliación continua afecta a varias materias, o 

titor coordinará a temporalización destes procedementos de avaliación coa xunta de avaliación. 
 
 


