
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

8.1 AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES

Ao  longo  do  curso  se  avaliarán  todos  os  estándares  a  través  dos  instrumentos  de
avaliación indicados nas táboas. Cada estándar será avaliado alomenos a través dun instrumento
de avaliación. Un instrumento de avaliación pode ser empregado para avaliar máis dun estándar
de aprendizaxe.

 Cada estándar ten unha relevancia diferente (nunha escala de 1 a 4) en función do seu
carácter básico ou non básico. Os estándares básicos teñen unha relevancia de 3 ou 4; estes
avaliaranse todos ao longo do curso e formarán parte das probas escritas, incluídas a final de
xuño e a proba de setembro. Os estándares de menor relevancia (1 ou 2) avaliaranse segundo as
dispoñibilidades temporais  e/ou materiais  (pois  algúns deles  avalíanse a través de probas de
laboratorio ou dispositivos virtuais) e avaliaranse a través da observación (directa e do caderno do
alumno), traballos escritos (individuais ou en grupo) e o traballo no laboratorio (ou simuladores
virtuais) preferentemente.

8.2 CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS

A cualificación, tanto en cada avaliación coma no final, farase en función dos instrumentos
de avaliación utilizados. Éstes serán os seguintes: 

1.- Proba escrita (PE). En cada avaliación realizarase polo menos unha proba escrita. Se
se fan máis, a nota deste instrumento de avaliación será a media das probas realizadas, sempre
que a nota das probas supere a puntuación de 3,5.  É imprescindible ter un mínimo de 4,5 puntos
na proba escrita  (ou media das probas escritas realizadas, se son varias)  para poder facer a
media ponderada cas notas obtidas cos  outros instrumentos de avaliación. 

2.-  Caderno  de  alumno (CA),  que  recolle  as  actividades  realizadas  polo  alumno,  ou
alumna, na clase ou na súa casa. Trátase fundamentalmente de exercicios ou actividades que
serán supervisadas polo profesor e realizadas en grande grupo.

3.- Caderno de profesor (CP), no que se recolle a observación directa sobre a realización
das actividades por parte dos alumnos, así como a súa actitude cara á materia e o comportamento
na clase e cos compañeiros e compañeiras.

4.-  Producións dos alumnos (PA), incorporadas no portafolio do alumno/a, que inclúe,
tamén, as prácticas ou resultados das simulacións virtuais, así como os traballos individuais ou en
pequeno grupo.

A cualificación da avaliación será a media ponderada dos instrumentos utilizados, segundo
o peso que se indica máis abaixo. No caso de que por diversos motivos non se puidera avaliar
algún instrumento, a porcentaxe dese  instrumento non avaliado distribuiríase sobre os restantes. 

Considérase superada a avaliación  que acade unha puntuación global de 5 como mínimo.
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A ponderación dos instrumentos de avaliación será a seguinte na materia de  Física e
Química (ESO)

 Un 80% a valoración das probas escritas/  orais  realizadas referentes os criterios de
avaliación. 

 Un 10% a valoración dos seus traballos específicos ( informes monográficos, caderno-
libreta de traballo, traballo de laboratorio)

 Un 10% a valoración da súa actitude e comportamento  de cara á asignatura avaliados a
través da realización das tarefas diarias tanto na aula como na casa.

En Física e Química de 1º de Bacharelato será:

 Un 90% a valoración das probas escritas/  orais  realizadas referentes ós criterios de
avaliación. 

 Un 10% a valoración dos seus traballos específicos e das tarefas diarias tanto na aula
como na casa.

En caso de perda do dereito á avaliación contínua por superar o número máximo de  faltas
sen xustificar no curso (10%) farase un exame de toda a materia en xuño.

Na materia  de  Ciencias Aplicadas  á  Actividade Profesional as  porcentaxes  para  a
ponderación da nota serán de 70%, 20% e 10% respectivamente.

Tras a primeira avaliación haberá unha recuperación que consiste nunha proba escrita que
permita  avaliar  os  estándares  de  relevancia  3  e  4  correspondentes  ás  unidades  didácticas
desenvolvidas nese período. Non haberá recuperación da segunda nin da terceira avaliación ata
xuño.

8.3 PROMOCIÓN

Superarán o curso aqueles alumnos e alumnas que na media das tres avaliacións obteñan
unha cualificación igual ou superior a 5. En caso contrario, os alumnos realizarán unha proba
escrita en xuño correspondente ás unidades didácticas desenvolvidas nas avaliacións suspensas.
Nestas probas avaliaranse só os estándares de relevancia 3-4.

O  alumnado  que  obteña  unha  cualificación  negativa  na  avaliación  ordinaria  de  xuño,
deberá presentarse a unha  proba escrita en setembro, na que se avaliarán os estándares de
relevancia 4 relativos ás unidades didácticas impartidas no curso.

11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A  RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Na atención  aos  alumnos  con  asignaturas  pendentes  de  2º  e  3º o  Departamento  ten
programado o seguinte: 

Se lle proporcionará ós alumnos pendentes traballo (cuestións e problemas) que será un
resumo do feito o curso pasado e que lles vai servir de estudo e repaso da materia. Este traballo o
entregarán ao profesor/a que lle imparte clase ou ó xefe de seminario (cando non reciban clase de
FQ) para correxilo e resolver posibles dubidas. Sen a presentación desta colección de exercicios
non se poderá presentar ao exame de avaliación.

Realizaranse tres probas escritas, trimestrais, que comprenderán toda a materia do curso
anterior referidas a estándares de aprendizaxe básicos, é dicir, de relevancia 3 e 4. 

A nota de cada parcial será a media ponderada da cualificación dos exercicios propostos
polo profesor (20%) e a nota do exame escrito que se realizarán (80%).

A nota final  de xuño será a media dos  tres parciais.  En maio haberá oportunidade de
recuperar a materia non superada (nota menor de 5) cun exame de mínimos. 


