
XEOGRAFÍA E HISTORIA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación  final  de  cada  unha  das  avaliacións  realizadas  ao  longo  do  curso,  (nas

materias de CC.SS de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO), da avaliación final de xuño e mesmo das probas

de contidos mínimos será resultado da valoración numérica das actitudes, atención, esforzo

diario,  e  o resultado das  probas  escritas.  Deste xeito os  criterios de cualificación son como

seguen: 

 Traballo diario na na aula e fóra desta , atención, actitude: 20% da cualificación.

 Probas escritas obxectivas: 80% da cualificación.

 Condición obrigatoria  de  presentar  ou expoñer,  segundo corresponda,  traballos  de

investigación, lectura, etc. para obter a cualificación de aprobado, por considerar que

reflicten o grao de interese e a actitude de responsabilidade e esforzo do alumno. A

non presentación dos traballos en prazo ou en forma supón un suspenso na avaliación.

 En 4º da ESO establécese, de forma optativa, a posibilidade de ler unha novela gráfica

relacionada ca materia por trimestre, que poderán subir a nota de avaliación ata 0.5

puntos por novela. Serán analizadas mediante probas escritas (traballos ou exames)

ou orais, para demostrar que foron lidos e comprendidos. 

Na materia de Economía de 4º da ESO os criterios de cualificación son como seguen:

 Traballo diario na na aula e fóra desta , atención, actitude: 20% da cualificación.

 Probas escritas obxectivas: 80% da cualificación.

 Condición obrigatoria  de  presentar  ou expoñer,  segundo corresponda,  traballos  de

investigación, lectura, etc. para obter a cualificación de aprobado, por considerar que

reflicten o grao de interese e a actitude de responsabilidade e esforzo do alumno. A

non presentación dos traballos en prazo ou en forma supón un suspenso na avaliación.

Compre  salientar  que  no  caso  de  manifesto  abandono  dalgunha  das  competencias  básicas,  o

alumno non podería ser avaliado positivamente, e dicir, é preciso cumprir os mínimos esixibles en

cada unha das capacidades básicas para ser cualificado positivamente. Farase media a partir dun 3

na proba escrita, xa que unha cualificación inferior considérase abandono dunha parte da materia.

Así  mesmo,  terase  en  conta  a  hora  de  avaliar  as  posibles  faltas  de  ortografía,  que

poderán restar á cualificación final obtida ata 1 punto (0,1 por cada falta). A finalidade de este



criterio é contribuír dende todas as materias do currículo a mellorar a expresión escrita do

alumnado.

É  necesario aprobar as tres avaliacións para superar a materia en xuño, posto que se

imparten  contidos  diferenciados.  Establecerase  a  posibilidade  de  facer  un  exame  de

recuperación en xuño para superar as avaliacións anteriores no caso de suspendelas.

A  incomparecencia  non  xustificada  a  un  exame  é  motivo  de  suspenso  no  bloque

avaliado. Pola contra, no caso de non poder asistir a un exame por un motivo xustificado, o

profesor poderá establecer outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función

dos datos que ten do alumno ata ese momento.

Establecerase unha  convocatoria extraordinaria en Setembro,  na que os alumnos que

non aprobasen en Xuño deberán examinarse dos contidos de toda a materia nunha soa proba. 

Avaliación dos alumnos con materias pendentes.

Ó abeiro da Orde do 30 de Setembro de 2004 (DOG do 22 de Outubro de 2004) sobre avaliación,

promoción e titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Departamento de Ciencias Sociais,

Xeografía e Historia deberá facer probas extraordinarias de avaliación a todos aqueles alumnos/as

que teñan materias pendentes do curso anterior. Para iso, realizarase unha proba escrita en cada

avaliación, que coincidira cas avaliacións ordinarias na 1º e 2º avaliación e adiantarase a maio no

caso da 3º. 

 Así mesmo, programarase a realización dunha proba extraordinaria no mes de setembro

para os alumnos que no mes de xuño non foran quen de acadar os contidos mínimos.

Para facer un seguimento axeitado destes alumnos coa materia pendente, o Departamento

acordou  por  unanimidade  elaborar  unha  serie  de  materiais  didácticos  de  traballo  cos

obxectivos  mínimos  do  curso.   Consiste  na  entrega  duns  cadernos  de  traballo  no  que  se

recollen os contidos básicos e actividades para entregar sobre as distintas unidades da materia.

Estas actividades serán entregadas no  mes de outubro para que as realicen con tempo e se

devolvan feitas antes de decembro. Unha vez corrixidas e aclaradas as  posibles dúbidas do

alumnado devólvense para que poidan estudar os contidos e repasar as actividades antes das

probas escritas, que estarán referidas ós contidos do material entregado. 

Os alumnos coa materia pendente terán á súa disposición a calquera dos membros deste

Departamento para a resolución de dúbidas ben nos períodos de lecer ou noutro no que o

permita o horario.



Das tres probas escritas ao longo do curso, os alumnos pendentes serán informados por

parte do profesor responsable coa debida antelación. Estas probas versarán sobre os contidos

mínimos e terase en conta a realización das actividades realizadas polo alumno ao longo do

curso.

Criterios de cualificación para superar as materias pendentes:

 A realización das actividades propostas ó longo do curso suporá un 20% da nota.

Deberán ser entregadas no tempo e forma establecidos polo departamento.

 A avaliación da proba escrita suporá o outro 80%. 

 É necesario tanto o traballo do curso como os coñecementos amosados no exame

para poder aprobar a materia. 

 Aqueles  alumnos  que  non  entreguen  as  actividades  propostas  dependerán

exclusivamente da nota do exame.  

Tanto  os  criterios  das  materias  pendentes  coma  os  da  avaliación  ordinaria  son

explicados na aula ao inicio do curso académico ao alumnado.
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