
IES TERRA DE TRASANCOS 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

Materia Ciencias da Natureza de 1º ESO 

Profesor Sol Iglesias Carballo 

 
CONTIDOS DE CIENCIAS DA NATUREZA DE  1º ESO 
 

1ª Avaliación 

  1.- O Universo e o Sistema Solar 
  2.- O Planeta Terra 
  3.- A atmosfera terrestre 
  4.- A hidrosfera terrestre 
  5.- Os minerais 
  6.- As rochas 

2ª Avaliación 

  7.- Os seres vivos 
  8.- Os animais vertebrados 
  9.- Os animais invertebrados 
 10.- As plantas e os fungos 
 11.- Os seres vivos máis sinxelos 

3ª Avaliación 
 12.- A materia e as súas propiedades 
 13.. A materia e a súa diversidade 
 14.- A composición da materia 

 
 

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación, ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 

 
Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 



- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 
- Ocasionalmente poderase realizar probas de control de asimilación de conceptos, sen ter 

que avisar previamente diso, dado que se supón un estudio diario. 
- Caderno de clase. Revisaranse periodicamente os cadernos de traballo, sendo requisito 

necesario e indispensable, a súa boa presentación e unha actualización constante do 
traballo realizado e das tarefas encomendadas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. Valorarase as intervencións en clase, de forma 
voluntaria ou non. 

- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente  a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 de setembro do 2014 
 
 
1º ESO: CIENCIAS DA NATUREZA. Proxecto Os Camiños do Saber. .Obradoiro.Santillana .Galego 

ISBN: 978-84-8224-995-7 
   
 



 
IES TERRA DE TRASANCOS 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
Materia Ciencias da Natureza de 2º ESO 

Profesor Manuel Pérez González 

 
CONTIDOS DE CIENCIAS DA NATUREZA DE  2º ESO 
 

1ª Avaliación 

  1.- O mantemento da vida 
  2.- A  nu t r i c i ón  
  3.- A relación e a coordinación 
  4.- A reprodución 

2ª Avaliación 

  5.- A estrutura dos ecosistemas 
  6.- Os ecosistemas da Terra 
  7.- A enerxía que nos chega do Sol 
  8.- A dinámica externa do planeta 
  9.-  A dinâmica interna do planeta 

3ª Avaliación 

 10.- A enerxía 
 11.- A calor e a temperatura 
 12.- A luz e o son 
 13.- A materia e a enerxía 

 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación, ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 
 

Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 



- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 
- Ocasionalmente poderase realizar probas de control de asimilación de conceptos, sen ter 

que avisar previamente diso, dado que se supón un estudio diario. 
- Caderno de clase. Revisaranse periodicamente os cadernos de traballo, sendo requisito 

necesario e indispensable, a súa boa presentación e unha actualización constante do 
traballo realizado e das tarefas encomendadas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 
 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. Valorarase as intervencións en clase, de forma 
voluntaria ou non. 

- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente  a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 de setembro do 2014 
 
 
2º ESO:  CIENCIAS DA NATURAZA     Proxecto Os Camiños do Saber, Santillana (Obradoiro) Galego  

         ISBN: 978-84-9972-117-0 



 
IES TERRA DE TRASANCOS 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
Materia Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO 

Profesor Cristobal Llano Alonso 

 
CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE  3º ESO  
 

1ª Avaliación 

  1.- A saúde humana 
  2.- A alimentación humana  
  3.- A organización do corpo humano  
  4.- A nutrición humana I. Aparellos dixestivo e respiratorio  

2ª Avaliación 

  5.- A nutrición humana II. Aparellos circulatorio e excretor  
  6.- Relacións de coordinación humana I. Sistemas nervioso e hormonal   
  7.- Relacións de coordinación humana II. Os sentidos e o aparello locomotor  
  8.- A reprodución humana. Aparello reproductor  

3ª Avaliación 
  9.- Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa  
10.- Os recursos naturais  
11.- Os impactos ambientais  

 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación ,ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 

 
 
Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 



- Ocasionalmente poderase realizar probas de control de asimilación de conceptos, sen ter 
que avisar previamente diso, dado que se supón un estudio diario. 

 
- Caderno de clase. Revisaranse periodicamente os cadernos de traballo, sendo requisito 

necesario e indispensable, a súa boa presentación e unha actualización constante do 
traballo realizado e das tarefas encomendadas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. Valorarase as intervencións en clase, de forma 
voluntaria ou non. 

- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 setembro  do 2014 
 
 
3º ESO:  BIOLOXÍA e XEOLOXÍA. Proxecto Os Camiños do Saber. Obradoiro Santillana .Galego   

ISBN: 978-84-8224-999-5 



 
 

IES TERRA DE TRASANCOS 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

Materia Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO 

Profesor Sol Iglesias Carballo 

 
CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE  3º ESO  
 

1ª Avaliación 

  1.- A saúde humana 
  2.- A alimentación humana  
  3.- A organización do corpo humano  
  4.- A nutrición humana I. Aparellos dixestivo e respiratorio  

2ª Avaliación 

  5.- A nutrición humana II. Aparellos circulatorio e excretor  
  6.- Relación e coordinación humana I. Sistema nervioso e hormonal   
  7.- Relación e coordinación humana II. Os sentidos e o aparello locomotor  
  8.- A reprodución humana. Aparello reproductor  

3ª Avaliación 
  9.- Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa 
10.- Os recursos naturais  
11.- Os impactos ambientais  

 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación ,ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 

 
 
Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 



- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 
- Ocasionalmente poderase realizar probas de control de asimilación de conceptos, sen ter 

que avisar previamente diso, dado que se supón un estudio diario. 
 

- Caderno de clase. Revisaranse periodicamente os cadernos de traballo, sendo requisito 
necesario e indispensable, a súa boa presentación e unha actualización constante do 
traballo realizado e das tarefas encomendadas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. Valorarase as intervencións en clase, de forma 
voluntaria ou non. 

- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 setembro  do 2014 
 
 
3º ESO:  BIOLOXÍA e XEOLOXÍA. Proxecto Os Camiños do Saber. Obradoiro Santillana .Galego   
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IES TERRA DE TRASANCOS 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
Materia Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO 

Profesor Manuel Pérez González 

 
CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE  4º ESO  
 

1ª Avaliación 

  1.-A célula. Unidade de vida 
  2.- A información genética 
  3.- Herdanza e transmisión de caracteres   
  4.- Orixe e evolución dos seres vivos  

2ª Avaliación 
  5.-  O estudo dos ecosistemas 
  6.- Cambios dos ecosistemas 
  7.- O relevo e a súa modelaxe  

3ª Avaliación 
  8.- Estrutura e dinámica da Terra 
  9.- Manifestacións da dinámica terrestre 
10.- A historia do noso planeta 

 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación ,ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 
 

Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 
- Ocasionalmente poderase realizar probas de control de asimilación de conceptos, sen ter 

que avisar previamente diso, dado que se supón un estudio diario. 



 
- Caderno de clase. Revisaranse periodicamente os cadernos de traballo, sendo requisito 

necesario e indispensable, a súa boa presentación e unha actualización constante do 
traballo realizado e das tarefas encomendadas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 
 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. Valorarase as intervencións en clase, de forma 
voluntaria ou non. 

- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 de setembro do 2014    
 
 
4º ESO:  BIOLOXÍA e XEOLOXÍA. Proxecto Os Camiños do Saber,  Santillana (Obradoiro).Galego. 
                             ISBN: 978-84-9972-140-8 
 
 
 
 



 
IES TERRA DE TRASANCOS 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
Materia Bioloxía e Xeoloxía de 1º BAC 

Profesor Manuel Pérez González 

 
CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE  1º BAC  
 

1ª Avaliación 

  1.- O estudo dos seres vivos 
  2.- A diversidade dos seres vivos 
  3.- A clasificación dos seres vivos  
  4.- A organización e estructura dos seres vivos 
  5.- A nutrición dos animais (I). O Aparello dixestivo 
  6.- A nutrición dos animais (II). O aparello circulatorio  

2ª Avaliación 

  7.- A nutrición dos animais (III). O aparello respiratorio e o excretor 
  8.- A función de relación dos animais. Receptores e efectores 
  9.- A coordinación nerviosa e hormonal dos animais 
 10.- A reproducción dos animais 
 11.- A nutrición das plantas 
 12.- A relación e a reproducción das plantas 

3ª Avaliación 

 13.- O estudo da planeta Terra (impártese  en CMC) 
 14.- A estructura do planeta Terra (impártese en CMC) 
 15.- A dinámica litosférica (impártese en CMC) 
 16.-Os procesos xeolóxicos internos.Magmatismo, metamorfismo e          
tectónica 
 17.- A petroxénese e os procesos xeolóxicos externos 
 18.- A historia do noso planeta. 
 

 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación ,ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 

 
Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 



coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. 
- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 de setembro do 2014 
 
 
1º BAC:  BIOLOXÍA e XEOLOXÍA. Obradoiro Santillana. ISBN: 978-84-8224-833-2 
 
 
 
 
 

 



 

IES TERRA DE TRASANCOS 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

Materia Ciencias da Terra e Medioambientais 2ºBacherelato                        

Profesor Sol Iglesias Carballo 

 
       
CONTIDOS DE CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTAIS DE 2º BAC 
 
Bloque I: Introducción ás Ciencias Ambientais. 
Unidade 1: Concepto de medioambiente e dinámica de sistemas 
Unidade 2: A humanidade e o medio ambiente 
Unidade 3: As novas tecnoloxías na investigación do medio ambiente 
Bloque II: Biosfera 
Unidade 4: Circulación de materia e enerxía na biosfera 
Unidade 5: Organización e diversidade da biosfera 
Bloque III: Xeosfera 
Unidade 6: Xeosfera e riscos xeolóxicos 
Bloque IV: Capas fluidas 
Unidade 7: Dinámica das masas fluídas 
Unidade 8: Contaminación atmosférica 
Unidade 9: Contaminación das augas 
Bloque V: Recursos e usos 
Unidade 10: Recursos da biosfera 
Unidade 11: Recursos enerxéticos e minerais 
Unidade 12: A auga, recurso básico 
Unidade 13: A paisaxe como recurso 
Unidade 14: Os residuos 
Bloque VI: Cara un desenvolvemento sostible 
Unidade 15: Xestión ambiental 
 
TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 

1ª AVALIACIÓN: Unidades 1,2,3,4,5, e 6 (aínda que probablemente haxa que deixar os riscos externos 
para o seguinte trimestre) 
 
2ª AVALIACIÓN: Unidades 7,8,9,10, e 11 
 
3ª AVALIACIÓN: Resto das unidades: 12,13,14 e 15. Deixase para esta avaliación as unidades menos 
complexas.  
 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 



Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 
avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación ,ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 

 
Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específico da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. 
- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aprobar a materia. 

 
 

  En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 de setembro do 2014 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES. MacGrawHill  ISBN:978-84-481-6981-7    Ano: 2009 
 



 
IES TERRA DE TRASANCOS 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
Materia Ciencias para o mundo contemporáneo 1º Bacharelato 

Profesor Sol Iglesias Carballo 

 
CONTIDOS DE CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
1ª Avaliación : Na proura dun modelo cosmolóxico,  
saúde e calidade de vida 

  1.- Ó noso lugar no universo 
  2.- Vivir máis, vivir mellor 

2ª Avaliación : Saúde e calidade de vida   3.- Avances da mediciña 
  4.- A revolución xenética 

3ª Avaliación: Xestión do planeta, novos materiais 
para novas necesidades, da sociedade da 
información á sociedade do coñecemento 

  5.- Unha xestión sostible 
  6.- Novas necesidades, novos materiais 
  7.- A aldea global 

 
 

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas  
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións  
Laboratorio/ Aula informática 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 

O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 

A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os criterios 
de avaliación especificados na programación 

 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 
avaliación realizarase, como mínimo, unha proba individual escrita. Se a cualificación dalgunha das 
probas fose igual ou inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación ,ao final do curso na proba 
final ou cando o profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética dos 
traballos obrigatorios propostos en cada avaliación e as probas escritas.  

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 
 
Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específico da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación, 

TIC...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 

 
 
 
 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 



 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. 
- Actitudes no laboratorio, aula de informática e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico, do laboratorio, e da aula de informática. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Interese na realización de traballos con soporte informático. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba será escrita e versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 
demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En IES Terra de Trasancos, Narón a 15 de setembro do 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES TERRA DE TRASANCOS 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

Materia Ciencias da Natureza de 2º ESO 

Profesor Cristobal Llano Alonso 

 
CONTIDOS DE CIENCIAS DA NATUREZA DE  2º ESO 
 

1ª Avaliación 

 10.- A enerxía 
 11.- A calor e a temperatura 
 12.- A luz e o son 
 13.- A materia e a enerxía 

2ª Avaliación 

  1.- O mantemento da vida 
  2.- A  nu t r i c i ón  
  3.- A relación e a coordinación 
  4.- A reprodución 

3ª Avaliación 

  5.- A estrutura dos ecosistemas 
  6.- Os ecosistemas da Terra 
  7.- A enerxía que nos chega do Sol 
  8.- A dinámica externa do planeta 
 9.-  A dinâmica interna do planeta 

 
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Instrumentos: 
 

Actitude 20%  
 
Conceptos e 
Procedementos 

 
 
80% 

Probas escritas 
Traballos/expresión escrita 
Controis/Cuestións 
Laboratorio 

 
 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDIMENTAIS  
 
Criterios: 
 
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
 
A avaliación realizarase tendo en conta os obxectivos educativos, os contidos mínimos e os 

criterios de avaliación especificados na programación 
 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais realizaranse distintas probas. En cada 

avaliación realizarase, como mínimo, dous exames escritos, (un exame por unidade ou bloque cando 
comprendan varios temas  ou cando haxa contidos suficientes dos que figuran na secuencia de 
contidos correspondentes a dito trimestre). Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou 
inferior a 3, teríase que repetir, durante a avaliación, ao final do curso na proba final ou cando o 
profesor o estime oportuno. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas 
realizadas. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 
 

Valorarase: 
 

- A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e 
realización de prácticas, probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a 
coherencia no que  expoñen ou argumentan, a información que teñen, a orde de 
intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou laboratorio, a correcta 
utilización dos aparellos, etc. 

- Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
- Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
- Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
- Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
- Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 



- Ocasionalmente poderase realizar probas de control de asimilación de conceptos, sen ter 
que avisar previamente diso, dado que se supón un estudio diario. 

- Caderno de clase. Revisaranse periodicamente os cadernos de traballo, sendo requisito 
necesario e indispensable, a súa boa presentación e unha actualización constante do 
traballo realizado e das tarefas encomendadas. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 
 

 Valorarase: 
 

- Asistencia, atención e participación na clase. Valorarase as intervencións en clase, de forma 
voluntaria ou non. 

- Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
- A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
- Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
- Desenvolvemento de actividades. 
- Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
- Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
- Respecto polos compañeiros. 

 
 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a 

demostración de que acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a 
coherencia, corrección, e o uso do vacabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Normas xerais:  
 

-   Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de 
recuperación, que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
Se quedase pendente  a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso. 
 
- Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior 

dificultade co detalle da súa valoración. 
 
- No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, por razón xustificada, o profesor 

poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de 
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. 

 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  

 
- Abandono da materia:  advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo 
do profesor, abandonen a materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou 
pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da materia poderá supor a perda 
do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 
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