
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
1ºESO BIOLOXIA
As cuestions xerais sobre a avaliacion estan no apartado inicial sobre “Introducion e
cuestions xerais” desta programacion. Os aspectos mais especificos detallanse a
continuacion.
Faranse probas escritas especificas sobre cada tema ou conxuntos de temas que se
consideren. Os criterios de avaliacion das distintas unidades xa se indicaron
anteriormente.

A media das probas escritas supora o 70 % da nota da avaliación. Os alumnos que
sexan sorprendidos copiando ou deixando copiar teran un cero nesa proba.
O 30% restante da nota dependera da realizacion efectiva dos traballos de clase ou
de casa, con correccion, orde e pulcritude, esmero na realizacion dos traballos, atencion e
interese pola asignatura. O redondeo da nota será a baixa.

RECUPERACIONS.- Faranse recuperacións mediante probas escritas ou traballos de 
toda a materia dos trimestres suspensos, que se poderan facer ao final de cada trimestre 
ou en xuño, o que concretará cada profesor/a a principio de curso e informará ao 
alumnado.

A nota final sera a media das tres avaliacións. Farase o redondeo da nota hacia arriba

2º ESO HABITOS DE VIDA SAUDABLE
As cuestions xerais sobre a avaliacion estan no apartado inicial sobre “Introducion e
cuestions xerais” desta programacion. Os aspectos mais especificos detallanse a
continuacion.
50% o traballo en grupo
20% probas escritas
30% traballo individual
 A nota da avaliación redondearase a baixa

RECUPERACIONS.- Faranse recuperacions mediante probas escritas (e
adicionalmente traballos) de toda a materia dos trimestres suspensos, que se poderan
facer ao final de cada trimestre ou en xuño, o que concretará cada profesor/a a principio
de curso e informará ao alumnado.

A nota final será a media aritmetica das tres avaliacións, despois de realizar as 
recuperacións se foran precisas. A nota redondearase a alza.

3º ESO
Faranse probas escritas especificas sobre cada tema ou conxuntos de temas que se
consideren. Os criterios de avaliacion das distintas unidades xa se indicaron
anteriormente.
A media das probas escritas supora o 80 % da nota da avaliacion. Os alumnos que
sexan sorprendidos copiando ou deixando copiar teran un cero nesa proba.
O 20% restante da nota dependera da realizacion efectiva e avaliacion dos traballos
de clase ou de casa, con correccion, orde e pulcritude e esmero na realizacion dos
traballos. A nota da avaliación redondearase a baixa



RECUPERACIÓNS.- Faranse recuperacións trimestrais de toda a materia dos
trimestres suspensos, que se poderan facer ao final de cada trimestre ou en xuño, o que
concretara cada profesor/a a principio de curso.

A nota final sera a media das tres avaliacións; despois de realizar as recuperacións 
correspondentes, se son necesarias. A nota redondearasa hacia arriba

3º PMAR
A realizacion de probas escritas sobre os contidos e competencias do ambito dados
supora o 70% da nota trimestral. A valoracion de exercicios e traballos de clase ou de 
casa supora o 30% da nota restante.
A nota da avaliación redondearase a baixa.

RECUPERACIÓNS
Realizaranse recuperacións trimestrais mediante probas escritas ou, no seu caso,
traballos e unha recuperación final.

A nota  final sera a media das notas trimestrais.  A nota final redondearase hacia arriba.

4ºESO BIOLOXIA E XEOLOXÍA
Faranse probas escritas especificas sobre cada tema ou conxuntos de temas que se
consideren. Os criterios de avaliacion das distintas unidades xa se indicaron
anteriormente.
A media das probas escritas supora o 80 % da nota da avaliacion. Os alumnos que
sexan sorprendidos copiando ou deixando copiar teran un cero nesa proba.
O 20% restante da nota dependera da realizacion efectiva e avaliacion dos traballos
de clase ou de casa, con correccion, orde e pulcritude, esmero na realizacion dos
traballos. A nota da avaliación redondearasa hacia abaixo

RECUPERACIONS.- Faranse recuperacions trimestrais de toda a materia dos
trimestres suspensos, que se poderan facer ao final de cada trimestre ou en xuño, o que
concretara cada profesor/a a principio de curso.

A nota final sera a media das tres avaliacions, despois de realizar as recuperacions 
correspondentes se son necesarias. A nota redondearase hacia arriba

1ºBACHARELATO BIOLOXIA E XEOLOXIA
Faranse probas escritas específicas sobre cada tema ou conxuntos de temas que se
consideren. Os criterios de avaliación das distintas unidades xa se indicaron
anteriormente.
A media das probas escritas supoñerá o 80 % da nota da avaliación. Os alumnos/as que 
sexan sorprendidos copiando ou deixando copiar terán un cero nesa proba.
Un 10% para a realizacion de traballos de clase ou de casa, con corrección, orde e
pulcritude, esmero na realización dos traballos. Os alumnos que sexan sorprendidos 
copiando ou deixando copiar terán un cero nesa proba.

As actividades de laboratorio contarán o 10 % restante e dita nota será posta



polo/a profesor/a de laboratorio, que a entregará ao/á profesor/a que desdobra para que
este/a a sume ao resto da nota que el/a poñerá. Na nota do laboratorio teranse en conta a
atención en clase, a realización correcta das prácticas, a orde e conservación do material,
e cumprimento escrupuloso das medidas de seguridade. A nota redondearasa hacia 
abaixo.

RECUPERACIÓNS.- Faranse recuperacións trimestrais de toda a materia dos
trimestres suspensos, que se poderán facer ao final de cada trimestre ou en xuño, o que
concretará cada profesor/a a principio de curso.

A nota final será a media das tres avaliacións, despois de realizar as recuperacións 
correspondentes se son necesarias. A nota redondearase hacia arriba

1º BACHARELATO ANTOMIA APLICADA
Efectuaranse ao menos duas probas escritas cada trimestre.
Procederase ao calculo da nota de avaliacion asignando:
-Un 70% da cualificacion as probas escritas.
-Un 30% da cualificacion aos traballos individuais e en grupo propostos durante o
curso, asi como as tarefas diarias de aula e para casa. A nota redondearase hacia abaixo.

RECUPERACIÓNS
Realizarase unha proba de recuperacion por cada avaliacion suspensa. As
recuperacions da primeira e da segunda avaliacion efectuaranse a volta das respectivas
vacacions. A recuperacion da terceira avaliacion levarase a cabo no propio exame de
xuño ao que podera presentarse todo o alumnado que teña algunha avaliación suspensa.

A nota final será a media da nota das tres avaliacións. Redondearase a nota final hacia 
arriba.

2º BACHARELATO BIOLOXIA

Faranse dous exames en cada trimestre. A nota media das probas escritas sera a nota da
avaliacion, se algún alumno/a é sorprendido copiando ou deixando copiar terá un cero 
nesa proba.  O redondeo da nota será hacia abaixo

RECUPERACIÓNS:

Farase unha recuperación trimestral

E unha proba final sobre os contidos de toda a materia na cal aqueles alumnos/as que 
non teñan a materia superada poden recuperala, asi mesmo aqueles alumnos/as que o 
desexen poden presentarse para subir a nota final.

A nota final será a media da nota das tres avaliacións. O redondeo da nota será hacia 
arriba.

Os exames seran similares en formato e duración aos de selectividade ou revalida.


