




O ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

O alumnado de 2º da ESO coa materia  pendente de 1º  ESO   deberá realizar  as

actividades de recuperación propostas. A correcta realización destes exercicios suporá o

100% da nota. As actividades poderán consultarse na aula virtual.

RÚBRICA PENDENTES

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA1º ESO 

NOME…………………………………………………….……… DATA…………………….

 
PRESENTACIÓN CONTIDOS DEBUXOS ORTOGRAFÍA VOCABULARIO

CIENTÍFICO
EXPRESIÓN RAZOAMENTO 

   0’80-1 puntos  

Limpeza e 
claridade moi 
correctas 

3’5-4 puntos

Todas as 
tarefas 
conteñen toda
a información 
solicitada.

    0’80-1 puntos  

A imaxe é moi 
nítida,ten as 
cores e 
proporcións 
axeitadas.

   0’80-1 puntos  

Non presenta 
ningunha falta 
de ortografía.

   0’80-1 puntos  

Utiliza 
vocabulario 
científico en 
todas as 
actividades.

   0’80-1 puntos  

A sintase e 
puntuación é   
correcta.

   0’80-1 puntos  

Expresa as 
ideas de xeito 
coherente.

0’40-0’60puntos

 Limpeza e 
claridade 
correctas

1’5-2 puntos

Case todas as
tarefas 
conteñen 
case toda a 
información 
solicitada.

0’40-0’60puntos

A imaxe é  
nítida,ten  cores
e proporcións 
aceptables.

0’40-0’60puntos

Presenta 
algunha falta 
de ortografía.

0’40-0’60puntos

Utiliza 
vocabulario 
científico en 
case todas as 
actividades.

0’40-0’60puntos

A sintase e 
puntuación 
contén algún 
erro non 
significativo.

0’40-0’60puntos

Expresa  case 
todas as ideas 
de xeito 
coherente.

0’05-0’10puntos

Limpeza e 
claridade
incorrectas

0’1-0’5 puntos

As tarefas 
conteñen 
pouca 
información.  

0’05-0’10puntos

A imaxe é  
nítida, pero as 
cores e as  
proporcións 
non son 
axeitadas.

0’05-0’10puntos

Presenta 
moitas faltas 
de ortografía.

0’05-0’10puntos

Utiliza   
vocabulario 
científico en 
poucas   
actividades.

0’05-0’10puntos

Contén erros 
significativos de
sintase e 
puntuación.

0’05-0’10puntos

Pouca 
coherencia ao 
expresar as 
ideas.

3º ESO 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Versará  sobre  todos  os  contidos  impartidos  na  primeira  e  segunda  avaliación.  Unha

cualificación positiva (igual ou superior a 5) requerirá a demostración de que acadaron os

estándares  de  aprendizaxe  e  as  competencias  clave,  valorándose  a  coherencia,

corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas.

Constará de dúas partes: 



- Un cuestionario con preguntas sobre a materia que deberán que entregar, escrito a man,

o día  do  exame e  terá unha  ponderación do  25% da  nota.  As  actividades  a  realizar

poderán consultarse na aula virtual.

- Un exame, que en función da situación da pandemia no mes de setembro, poderá ser 

presencial ou telemático e terá unha ponderación do 75% da nota.

RÚBRICA  ACTIVIDADES

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 

NOME…………………………………………………….……… DATA…………………….

 
PRESENTACIÓN CONTIDOS ORTOGRAFÍA EXPRESIÓN VOCABULARIO

CIENTÍFICO
RAZOAMENTO 

   0’1puntos  

Limpeza e 
claridade moi 
correctas 

1’5-2 puntos

Todas as tarefas 
conteñen toda a 
información 
solicitada.

   0’1 puntos  

Non presenta 
ningunha falta de 
ortografía.

   0’1 puntos  

A sintase e 
puntuación é   
correcta.

0’1 puntos

Utiliza vocabulario
científico en todas
as actividades.

   0’1 puntos  

Expresa as ideas 
de xeito 
coherente.

 

0’05 puntos

 Limpeza e 
claridade 
correctas

0’5-1 puntos

Case todas as 
tarefas conteñen 
case toda a 
información 
solicitada.

0’05 puntos

Presenta algunha 
falta de ortografía.

0’05 puntos

A sintase e 
puntuación  
contén algún erro 
non significativo.

0’05 puntos

Utiliza vocabulario
científico en case 
todas as 
actividades.

0’05 puntos

Expresa  case 
todas as ideas de 
xeito coherente.

0 puntos

Limpeza e 
claridade
incorrectas

0’05-0’1 puntos

As tarefas 
conteñen pouca 
información.  

0 puntos

Presenta moitas 
faltas de 
ortografía.

0 puntos

Contén erros 
significativos de 
sintase e 
puntuación.

0 puntos

Utiliza  
vocabulario 
científico en  
poucas  
actividades.

0 puntos

Pouca coherencia
ao expresar as 
ideas.

4º ESO 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Baseada  nunha  proba  escrita,  presencial  ou  a  través  da  aula  virtual  do  centro,  que

versará acerca dos contidos impartidos na primeira e segunda avaliacións. 

1º BACHARELATO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Versará  sobre  todos  os  contidos  impartidos  na  primeira  e  segunda  avaliación.  Unha

cualificación  positiva  (superior  a  5)  requirirá  un  coñecemento  da  materia  así  como  a



demostración de que acadaron os estándares de aprendizaxe, valorándose a coherencia,

corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas

Constará de dúas partes: 

- Un cuestionario con preguntas sobre a materia que deberán que entregar, escrito a man,

o día do exame e terá unha ponderación do 20% da nota. Dito cuestionario será remitido

ao alumnado  por correo electrónico.

- Un exame, que en función da situación da pandemia no mes de setembro, poderá ser

presencial ou telemático e terá unha ponderación do 80% da nota.

RÚBRICA  ACTIVIDADES

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACH

NOME…………………………………………………….……… DATA…………………….

 

PRESENTACIÓN CONTIDOS ORTOGRAFÍA EXPRESIÓN VOCABULARIO

CIENTÍFICO

RAZOAMENTO 

   0’1puntos  

Limpeza  e

claridade  moi

correctas 

1-1’5 puntos

Todas  as  tarefas

conteñen  toda  a

información

solicitada.

   0’1 puntos  

Non  presenta

ningunha falta  de

ortografía.

   0’1 puntos  

A  sintase  e

puntuación  é

correcta.

0’1 puntos

Utiliza vocabulario

científico en todas

as actividades.

   0’1 puntos  

Expresa  as  ideas

de  xeito

coherente.

0’05 puntos

 Limpeza  e

claridade

correctas

0’75 puntos

Case  todas  as

tarefas  conteñen

case  toda  a

información

solicitada.

0’05 puntos

Presenta  algunha

falta de ortografía.

0’05 puntos

A  sintase  e

puntuación

contén algún erro

non significativo.

0’05 puntos

Utiliza vocabulario

científico  en case

todas  as

actividades.

0’05 puntos

Expresa   case

todas as ideas de

xeito coherente.

0 puntos

Limpeza  e

claridade

incorrectas

0’1-0’25 puntos

As  tarefas

conteñen  pouca

información.  

0 puntos

Presenta  moitas

faltas  de

ortografía.

0 puntos

Contén  erros

significativos  de

sintase  e

puntuación.

0 puntos

 Utiliza

vocabulario

científico  en

poucas

actividades.

0 puntos

Pouca coherencia

ao  expresar  as

ideas.



2º BACHARELATO

BIOLOXÍA

Baseada nunha proba escrita, presencial ou se non é posible a través da aula virtual do

centro, que versará acerca dos contidos impartidos na primeira e segunda avaliacións e

os estándares correspondentes 

1ª FP BÁSICA DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

CIENCIAS APLICADAS I 

Baseada nunha proba escrita, presencial ou a través da aula virtual do centro que versará

acerca dos contidos impartIdos na primeira e segunda avaliacións. 


