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ACTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E 

XEOLOXÍA. 

FEBREIRO DE 2023. 

ADENDA Ó PUNTO 7: CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
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ACTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 

FEBREIRO DE 2023 

ADENDA Ó PUNTO 7: CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

4º ESO 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Avaliacións trimestrais. 

Hai tres avaliacións trimestrais.  

A nota de cada unha delas será o resultado da media dos exames, tamén traballos e intervencións dos 

alumnos, que reflicten o grao de consecución dos estándares avaliables. As probas obxectivas terán un peso 

do 70%, mentres que para os traballos, tarefas e actividades ese peso será do 30%. 

A cualificación final da avaliación do curso virá dada pola media aritmética das cualificacións de cada unha 

das tres avaliacións do curso. 

Ao longo do curso, o profesorado concretará aquelas probas de recuperación, traballos  e tarefas para que o 

alumnado que non logrou aprobar, poida aprobar tales probas ou entregar tales traballos e tarefas, dentro 

dun prazo establecido para recuperalos. 

A nota final da avaliación ordinaria calcularase tendo en conta as novas cualificacións obtidas nas probas de 

recuperación, traballos  e tarefas, seguindo o procedemento establecido. 

 

4º ESO 

CULTURA CIENTÍFICA 

Avaliacións trimestrais. 

Hai tres avaliacións trimestrais.  

Para obter a nota que o alumnado leve en cada avaliación, un 25% atenderá á media das probas escritas 
realizadas ao longo da avaliación; outro 25% atenderá ás actividades realizadas ao longo da avaliación, que 
o profesorado irá revisando e avaliando periodicamente seguindo as pautas marcadas nas rúbricas. 

O 50% da nota de cada avaliación atenderá a traballos con exposións orais e de debate que o alumnado 
desenvolverá en cada avaliación, seguindo as pautas das rúbricas elaboradas para tal fin.  

NOTA DE CADA AVALIACIÓN= 25% PROBAS ESCRITAS + 25% ACTIVIDADES + 50% TRABALLOS 

A cualificación final da avaliación do curso virá dada pola media aritmética das cualificacións de cada unha 

das tres avaliacións do curso. 
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Ao longo do curso, o profesorado concretará aquelas probas de recuperación, traballos  e tarefas para que o 

alumnado que non logrou aprobar, poida aprobar tales probas ou entregar tales traballos e tarefas, dentro 

dun prazo establecido para recuperalos. 

A nota final da avaliación ordinaria calcularase tendo en conta as novas cualificacións obtidas nas probas de 

recuperación, traballos  e tarefas, seguindo o procedemento establecido. 

 

PROCEDEMENTO E CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES NA ESO. 

Avaliacións trimestrais. 

Hai tres avaliacións trimestrais.  

Para superar as materias pendentes o alumnado terá que realizar as tarefas que por trimestre se lle indiquen 

na aula virtual, e entregalas por ese medio nos prazos propostos. A realización satisfactoria das mesmas 

supón un 30% da nota.  

  Haberá tamén unha proba escrita por trimestre na que se avaliarán os contidos mínimos de tales tarefas, 

estas probas escritas supoñen o 70% da nota. Estas probas escritas serán feitas ao final de cada trimestre, 

nalgunha das materias do Departamento que teña o alumnado pendente no presente curso, se non houbese 

ningunha, faríase nunha hora de titoría. 

A cualificación final da avaliación da materia pendente será a media aritmética dos tres trimestres. Se esta 
nota final é como mínimo un 5, considerarase aprobada tal materia pendente. 
 

     Ao longo do curso, o profesorado concretará aquelas probas de recuperación, traballos  e tarefas para 

que o alumnado que non logrou aprobar, poida aprobar tales probas ou entregar tales traballos e tarefas, 

dentro dun prazo establecido para recuperalos. 

A nota final da avaliación calcularase tendo en conta as novas cualificacións obtidas nas probas de 

recuperación, traballos  e tarefas, seguindo o procedemento establecido. 

     O Departamento facilitará tarefas e material para preparar as materias pendentes e estará a disposición do 
alumnado para resolver cantas dúbidas poidan xurdir durante os recreos.  
     O seguimento do alumnado con materias pendentes estará dirixido polo profesor que lle imparte a 
materia da área de Bioloxía e Xeoloxía durante todo o curso e coordinado pola Xefatura do Departamento. 
 

En Pontevedra, 28 de febreiro de 2023. 

 Mª Luz Lores Buezas, Xefa de Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

 

 

 


