
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Na materia Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º ESO, e na de Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional de 4º ESO:

 Realizaranse unha ou varias probas escritas por avaliación.  Cada proba escrita será valorada
sobre 10 puntos e será necesario un mínimo de 3 puntos en cada proba para  calcular o 70% da
cualificación (ponderación das probas escritas). Se non se alcanza dita cualificación mínima de 3
puntos en cada unha das probas, os alumnos e as alumnas poderán recuperar os contidos de cada
avaliación (sempre despois da entrega do boletín de notas) mediante unha proba que será valorada
sobre 10 puntos, sendo necesario acadar novamente unha nota mínima de 3 puntos para realizar a
ponderación comentada anteriormente.

 Descontarase 0,1 puntos por cada falta de ortografía (ata un máximo de 1 punto) da cualificación
obtida nunha proba escrita,  ficha de actividades  ou traballos  (tanto en soporte  dixital  como en
papel).

 Un 70% da nota corresponderá á media das cualificacións obtidas nas probas escritas, e un 30%
da nota corresponderá aos traballos de procura e selección de información científica utilizando
diversas fontes con exposición na aula,  á rigorosidade no traballo experimental e de campo, ás
actividades  desenvolvidas  na  aula  e  na  casa,  á  participación  en  debates,  aos  proxectos  de
investigación,  e  á  asunción  de  responsabilidades  nos  traballos  cooperativos. Despois  das
ponderacións será necesario obter unha cualificación de 5 para acadar resultado positivo en cada
avaliación. A cualificación final na avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das notas
das  tres  avaliacións.  Na convocatoria  extraordinaria  de  setembro  farase  un  exame de  mínimos
axustado aos criterios de avaliación.

 Considérase que o alumnado debe ter unha actitude madura e respectuosa cos demais, así como
asistir con regularidade e con puntualidade ás clases. Dicir que un bo comportamento non merece
dun engadido á cualificación, pois deberá ser o normal nos nosos alumnos. Por iso, considérase que
o  profesorado  terá  a  posibilidade  de  restar  ata  dous  puntos  na  cualificación  para  sancionar
comportamentos  indisciplinados  ou  outras  manifestacións  que  denoten  falta  de  madureza  no
alumno.

Na materia Cultura Científica: 

O 100% da nota corresponderá aos traballos  de procura e  selección de información científica
utilizando  diversas  fontes  con  exposición  na  aula,  á  rigorosidade  no  traballo  realizado,  ás
actividades  desenvolvidas  na  aula  e  na  casa,  á  participación  en  debates,  aos  proxectos  de
investigación, e á asunción de responsabilidades nos traballos cooperativos.
Descontarase 0,1 puntos por cada falta de ortografía (ata un máximo de 1 punto) da cualificación
obtida nunha proba escrita,  ficha de actividades  ou traballos  (tanto en soporte  dixital  como en
papel).

Será necesario obter unha cualificación de 5 para acadar resultado positivo en cada avaliación. A
cualificación  final  na  avaliación  ordinaria  de  xuño  será  a  media  aritmética  das  notas  das  tres
avaliacións.  Na convocatoria  extraordinaria  de setembro o alumnado entregará as tarefas  que a
profesora da materia lle indique.

Considérase que o alumnado debe ter unha actitude madura e respectuosa cos demais, así como
asistir con regularidade e con puntualidade ás clases. Dicir que un bo comportamento non merece
dun engadido á cualificación, pois deberá ser o normal nos nosos alumnos. Por iso, considérase que



o  profesorado  terá  a  posibilidade  de  restar  ata  dous  puntos  na  cualificación  para  sancionar
comportamentos  indisciplinados  ou  outras  manifestacións  que  denoten  falta  de  madureza  no
alumno.


	CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

