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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2019-2020 

Procedemento de avaliación continua para os cursos de ESO 

1. Temporalización das probas escrita 

- Haberá un mínimo de dúas ou tres probas por trimestre, que suporán un 80% da nota da 
avaliación. 

2. Criterios de corrección e puntuación das probas escritas 

- A proba escrita valorarase de 0 a 10 puntos,  nela constará a puntuación de cada pregunta e o 
profesor presentaralla corrixida ao alumnado. 

- A estrutura das probas, que se adecuarán aos estándares de aprendizaxe avaliables, conterá 
todos ou a maioría dos seguintes elementos, segundo proceda: Resolución de exercicios e 
casos prácticos, respostas a preguntas ou cuestións, test (verdadeiro-falso, resposta múltiple), 
completar textos mutilados, relacionar conceptos e definicións,  sinxelos comentarios de texto, 
gráficas ou imaxes con preguntas guiadas e elaboración de mapas e eixes cronolóxicos. 

- Á hora de cualificar unha proba, serán tidos en conta os seguintes aspectos:  

• Escapismo: é dicir, desaxuste no que se refire ao contestado respecto ao preguntado na 

proba escrita, a resposta será valorada cun 0.  

• Erros cronolóxicos: restarase ata un 25% da valoración da pregunta.  

• Desorganización na exposición á hora de desenvolver os coñecementos: restarase ata un 

25% da valoración global da pregunta.  

• Carencias graves no uso dun vocabulario axeitado (histórico, xeográfico ou artístico): 

restarase ata un 50% da valoración da pregunta.  

• Ausencia de referencias cronolóxicas: restarase ata un 25% da valoración global da 

pregunta.  

• Respostas incompletas e incoherencia á hora de expoñer/redactar as ideas: restarase un 

25% da valoración global da pregunta.  

• Mala presentación: restarase un 10% da valoración global da proba.  

• Faltas de ortografía: por cada 20 faltas restarase o 10% da valoración global da proba.  

3. Criterios de cualificación 

Para a concreción da nota media de cada avaliación, o Departamento acorda a seguinte ponderación: 

PORCENTAXE INSTRUMENTOS 

80% da cualificación 

✓ Probas escritas sobre cuestións relacionadas cos estándares de 

aprendizaxe avaliables e coa estrutura exposta anteriormente. Para 

que o exame faga media cos seguintes debe acadar unha 

cualificación mínima de 3,5 puntos. 

20% da cualificación 

 

✓ Probas orais 

✓ Traballo individual,  

✓ Traballo en grupo 

✓ Caderno de clase. 
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✓ Caderno do profesor que recolla determinados rexistros de 
observación e incidencias: traballo diario e participación do 
alumno/a na aula, interese pola materia, respecto polo material de 
traballo propio e de utilización xeral, comportamento adecuado cos 
membros da comunidade educativa. 

 
 

- Cando un alumno/a non se presente a unha proba, esta repetirase sempre e cando o motivo 
estea debidamente xustificado aportando documentación acreditativa (por exemplo: informe 
médico), aos interesados: profesor/a implicado, titor/a e Xefatura de Estudos. 

- Para ser avaliado positivamente nunha avaliación, o alumno/a deberá acadar alomenos 5 
puntos, pois por debaixo desa nota a súa cualificación será negativa (suspenso), 
redondeándose cara o enteiro superior a partir de 0,8 e situándose no enteiro natural cando á 
décima se sitúe por baixo de 0,8. 

 
- Ao final da terceira avaliación, realizarase un exame de recuperación para o alumnado que non 

obtivera unha cualificación positiva nalgunha das avaliacións. Non obstante, p profesor/a poderá 
levar a cabo outras fórmulas que considere máis axeitadas ás características do seu alumnado 
que permitan acadar as competencias clave establecidas para o curso (boletíns de exercicios 
ou probas escritas de recuperación entre outros procedementos). 

- Aqueles alumnos/as que sexan sorprendidos polo profesor/a realizando accións ilícitas como a 

consulta de libros, follas de notas –chuletas-, apuntamentos ou usando aparellos electrónicos 

(móbiles), se o alumno/a se comunica con outros para obter información a incluír no seu exame 

ou exercicio durante a realización das probas escritas, serán advertidos ou se lles ordenará, de 

inmediato, o cese na realización do exame ou exercicio do que se trate, segundo a gravidade 

que o profesor aprecie en cada momento. O alumno/a suspenderá a proba cun 0 cando sexa 

sorprendido polo profesor/a realizando as accións ilícitas anteriormente citadas. 

 

  Procedemento avaliación final. ESO 

- Acudirá á recuperación ordinaria de xuño o alumnado que non acadara unha avaliación positiva 
(cinco ou superior), coa parte ou partes que non teña superadas. 

 
- Na proba de recuperación final as preguntas obedecerán aos contidos e estándares de 

aprendizaxe que presentan un grao de consecución do 100% e que aparecen reflectidos no 
apartado 5 desta Programación. Cada pregunta ou cuestión levará asignada a puntuación da 
mesma. 

 
- A proba de recuperación final conterá todos ou a maioría dos seguintes elementos: Resolución de 

exercicios e casos prácticos, respostas a preguntas ou cuestións, test (verdadeiro-falso, resposta 
múltiple), completar textos mutilados, relacionar conceptos e definicións,  sinxelos comentarios de 
texto, gráficas ou imaxes con preguntas guiadas e elaboración de mapas e eixes cronolóxicos. 

- A nota final da Convocatoria Ordinaria será resultado de calcular a media aritmética das tres 
avaliacións do curso (incluídas as recuperacións), pero tendo en conta que para facer media é 
necesario un mínimo de dúas avaliacións aprobadas e, no caso de ter unha suspensa, que a súa 
nota non sexa inferior a 4 puntos, redondeando cara o enteiro superior a partir de 0,8 e situándose 
no enteiro natural cando á décima se sitúe por baixo de 0,8. 

- No caso do alumnado afectado pola perda do dereito á avaliación continua, será de aplicación o 
establecido para a recuperación final que figura neste apartado. No caso de que consiga o 
aprobado, este rexistrarase como un 5 na nota final da convocatoria ordinaria.   
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 Procedemento de avaliación extraordinaria. ESO 

- A proba extraordinaria de setembro consistirá nun exame escrito que será de características 
análogas aos realizados ao longo do curso, e versará sobre os estándares de aprendizaxe que 
teñen un grao de consecución do 100% (apartado 5 da programación). Será susceptible de 
exame toda a materia impartida durante o curso ou a parte ou partes non superadas na 
avaliación ordinaria de xuño. 

- A estrutura de dita proba conterá todos ou a maioría dos seguintes elementos: Resolución de 
exercicios e casos prácticos, respostas a preguntas ou cuestións, test (verdadeiro-falso, 
resposta múltiple), completar textos mutilados, relacionar conceptos e/ou definicións,  sinxelos 
comentarios de texto, gráficas ou imaxes con preguntas guiadas e elaboración de mapas e eixes 
cronolóxicos. 

- A cualificación irá do 0 ao 10, cada pregunta figurará coa súa puntuación, e para ser avaliado 
positivamente haberá que acadar alomenos 5 puntos. Redondearase cara o enteiro superior a 
partir de 0,8 e situarase no enteiro natural cando á décima se sitúe por baixo de 0,8. 

 

  Procedemento avaliación continua para 1º de BACH 

Temporalización  Faranse un mínimo de unha ou dúas probas por avaliación.  
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, observación.  
As probas serán cualificadas de 0 a 10 puntos. Cada pregunta levará asignada a súa cualificación. A 
proba contará unha parte práctica (comentario de texto) e outra teórica na que se avaliarán os 
estándares esixidos. 
Á hora de cualificar unha proba, serán tidos en conta os seguintes aspectos:  

• Escapismo: é dicir, desaxuste no que se refire ao contestado respecto ao preguntado na 

proba escrita, a resposta será valorada cun 0.  

• Erros cronolóxicos: restarase ata un 25% da valoración da pregunta.  

• Desorganización na exposición á hora de desenvolver os coñecementos: restarase ata un 

25% da valoración global da pregunta.  

• Carencias graves no uso dun vocabulario axeitado (histórico, xeográfico ou artístico): 

restarase ata un 50% da valoración da pregunta.  

• Ausencia de referencias cronolóxicas: restarase ata un 25% da valoración global da 

pregunta.  

• Respostas incompletas e incoherencia á hora de expoñer/redactar as ideas: restarase un 

25% da valoración global da pregunta.  

• Mala presentación: restarase un 10% da valoración global da proba.  

• Faltas de ortografía: por cada 20 faltas restarase o 10% da valoración global da proba.  

  
Como se fai a media de cada unha das avaliacións: Ponderación, redondeo, …. 
Nas avaliacións a media faise coas notas que acada o alumno/a en cada unha das probas. Para que 
un exame faga media cos seguintes debe acadar unha cualificación mínima de 3,5 puntos. O 90% da 
nota é a media aritmética das probas. Redondearase á alza si se supera o 0,8, o 10% restante sumarase 
cualificando as tarefas entregadas e as prácticas requiridas polo profesorado  
 
Aqueles alumnos/as que sexan sorprendidos polo profesor/a realizando accións ilícitas como a consulta 
de libros, follas de notas –chuletas-, apuntamentos ou usando aparellos electrónicos (móbiles), se o 
alumno/a se comunica con outros para obter información a incluír no seu exame ou exercicio durante a 
realización das probas escritas, serán advertidos ou se lles ordenará, de inmediato, o cese na 
realización do exame ou exercicio do que se trate, segundo a gravidade que o profesor aprecie en cada 
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momento. O alumno/a suspenderá a proba cun 0 cando sexa sorprendido polo profesor/a realizando 
as accións ilícitas anteriormente citadas 
Cando un alumno/a non se presente a unha proba, esta repetirase sempre e cando o motivo estea 
debidamente xustificado aportando documentación acreditativa (por exemplo: informe médico), aos 
interesados: profesor/a implicado, titor/a e Xefatura de Estudos. 

Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula: 
A final de curso terase en conta , xunto coas prácticas, o traballo e a actitude cara á materia. Podendo 
acadar un 10% da nota final. 
 
Como se recupera unha proba non superada 
Unha proba non superada non será obxecto de recuperación, durante a avaliación un alumno/a deberá 
acadar alomenos un 3,5 ptos. para que esa proba lle faga media coa seguinte 

 

Procedemento avaliación final 1º BAC 

Quen debe ir á avaliación final:  
Ao final da 3ª avaliación, realizarase un exame de recuperación para o alumnado que non obtivera unha 
cualificación positiva nalgunha das avaliacións. Non obstante, o profesor/a poderá levar a cabo outras 
formulas que considere máis axeitadas ás características do seu alumnado que permitan acadar as 
competencias clave establecidas (boletíns de exercicios ou probas escritas de recuperacións, entre 
outros procedementos). 
Para acadar un resultado positivo a  nota terá que ser de 5 ou superior. 
 
En que consistirá a proba  
 
A proba será segundo os modelos do curso 
 
Que  estándares se van avaliar 
 
Os estándares que se avaliarán serán aqueles que o alumno/a non superase durante o curso 
 
Que criterios segue o centro para a promoción 
 
Están recollidos na PXA e no NOF 
 

 

 Procedemento de avaliación extraordinaria 1º BACH 

Que tipo de proba se vai aplicar 
 
A proba extraordinaria segue o modelo, de probas que se realizaron durante o curso. Se o alumno/a 
ten que realizar esta proba, será avaliado de tódolos estándares da programación, independentemente 
de que durante o curso tivera superado algún nas avaliacións. 
 
Como se cualifica, redondeos,  
Nesta proba extraordinaria considerase aprobado a partir de 5 ptos  
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Procedemento avaliación continua para 2º de BACH 

 Con que temporalización se farán probas escritas  
Faranse un mínimo de dúas probas por avaliación para cada unha das tres materias do curso. Podendo 
facer incluso tres si o tempo o permite 
 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, observación. Ponderación, 
redondeo. 
As probas serán cualificadas de 0 a 10 puntos, sempre seguindo o modelo da CIUG para as probas da 
ABAU, e os criterios de corrección que se  seguen nas mesmas. 
Historia de España: proba escrita que se cualifica de 0 a 10 ptos., seguindo as indicacións do Grupo 
de Traballo da CIUG.  Consta de: definición de termos históricos (ata 2 ptos), unha pregunta a 
desenvolver (ata 3 ptos) e unha composición de texto histórico (ata 5 ptos). 
Xeografía de España: proba escrita que consistirá en tres preguntas: unha de definición de conceptos 
(ata 2 ptos), unha de comentario práctico guiado sobre unha práctica realizada en clase (ata 5 ptos), e 
unha última cuestión que consiste na redacción dunha pregunta tema (ata 3 ptos) 
Historia da Arte: as probas terán unha pregunta de vocabulario de  oito conceptos artísticos dos que 
se escolleran catro (ata 2 ptos), e tres imaxes de obras de arte das que só se analizarán dúas, sendo 
valoradas cada unha con ata 4 ptos.  
 
En cada avaliación realizaranse as probas escritas nas que se inclúan o modelo previsto pola CIUG 
nos/cos tres bloques antes mencionados, para poder acadar o aprobado non se poderá deixar en 
branco ningunha das partes da proba escrita. Para que un exame faga media cos seguintes debe 
acadar unha cualificación mínima de 3,5 puntos. A nota da avaliación será a media aritmética das 
probas, redondearase á alza si se supera o 0,8.  

En cada unha das avaliacións serán recollidas prácticas relacionadas coas unidades didácticas 
explicadas na aula, corrixidas de xeito individual polo profesorado e entregadas ao alumno/a. Durante 
cada trimestre serán entregadas todas as prácticas requiridas polo profesorado que imparte as materias  
Aqueles alumnos/as que sexan sorprendidos polo profesor/a realizando accións ilícitas como a consulta 
de libros, follas de notas –chuletas-, apuntamentos ou usando aparellos electrónicos (móbiles), se o 
alumno/a se comunica con outros para obter información a incluír no seu exame ou exercicio durante a 
realización das probas escritas, serán advertidos ou se lles ordenará, de inmediato, o cese na 
realización do exame ou exercicio do que se trate, segundo a gravidade que o profesor aprecie en cada 
momento. O alumno/a suspenderá a proba cun 0 cando sexa sorprendido polo profesor/a realizando 
as accións ilícitas anteriormente citadas 
Cando un alumno/a non se presente a unha proba, esta repetirase sempre e cando o motivo estea 
debidamente xustificado, aportando documentación acreditativa (por exemplo: informe médico), aos 
interesados: profesor/a implicado, titor/a e Xefatura de Estudos. 

Como se fai a media de cada unha das avaliacións 
Nas avaliacións a media faise coas notas que acada o alumno/a en cada unha das probas, (haberá que 
acadar alomenos 3,5 ptos nas probas para facer media entre elas) e a cualificación das prácticas 
entregadas. Redondearase á alza si se supera o 0,8  
 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula 
A final de curso terase en conta, xunto coas prácticas, o traballo e a actitude cara á materia, e 
incrementarase ata 1 pto na cualificación final, polo tanto as probas e as notas das avaliacións  
representarán un 90% da nota e as prácticas un 10%. 
 
Como se recupera unha proba non superada 
As probas non superadas non se recuperan ao longo do curso.  
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Procedemento avaliación final 2º BACH 

Quen debe ir á avaliación final 
Ao final da 3ª avaliación, realizarase un exame de recuperación para o alumnado que non obtivera unha 
cualificación positiva nalgunha avaliación. Non obstante, o profesorado poderá levar a cabo outras 
fórmulas que considere máis axeitadas ás características do seu alumnado que permitan acadar as 
competencias clave establecidas para o curso (boletíns de exercicios ou probas escritas de 
recuperación, entre outros procedementos) 
 
En que consistirá a proba  
A proba seguirá os modelos establecidos para cada materia (modelos ABAU). 
 
Que  estándares se van avaliar 
Os estándares que se avaliarán serán aqueles que o alumno/a non superase durante o curso 
 
Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos 
Nesta proba, considérase aprobado no caso de que supere os 5 ptos.  
 

Procedemento de avaliación extraordinaria2º BACH 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas,  
 
A proba extraordinaria segue o modelo, para cada unha das materias de 2º BACH, que se realizaron 
durante o curso. Se o alumno/a ten que realizar esta proba, será avaliado de tódolos estándares da 
programación, independentemente de que durante o curso tivera superado algúns nas avaliacións. 
 
Como se cualifica, redondeos,  
Nesta proba extraordinaria considérase aprobado a partir de 5 ptos en calquera das materias de 2º de 
BACH. 
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