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7. Criterios sobre a avaliación e a cualificación. (Depto. Xeografía e Historia; addenda 28 

feb. 2023) 

7.1. ESO 
 

a) avaliacións trimestrais. 

 

· PROCEDEMENTOS: análise das producións do alumnado, cuestionarios, intercambios orais co alumnado, 

observación sistemática e probas específicas.  

 

· INSTRUMENTOS:  
- probas específicas: ao longo de cada trimestre farase, como mínimo, unha proba escrita dos temas 

desenvolvidos; o número máximo non poderá ser superior ó número de temas desa avaliación. Os exames 

realizaranse no horario lectivo da materia e axustaranse ao tempo de duración da clase (50 minutos) e ás 

características do alumnado (nivel inicial, coñecementos previos, necesidades específicas, etc.). Haberá unha 

proba de recuperación por cada avaliación logo de que esta remate (preferiblemente antes das vacacións de 

Nadal, antes de Semana Santa e nas últimas semanas do curso) que permitirá recuperar a parte teórica 

abordada en cada un dos trimestres. No anexo poden verse exemplos de varias probas escritas.  

 

- análise da produción do alumnado: 1) caderno do alumno: onde se recolle o seu traballo diario na aula 

ou fóra dela (deberes, traballos, apuntamentos, correccións...) valorando a realización de tarefas e a súa 

correcta exposición, a constancia e o esforzo por parte do alumnado; 2) traballos individuais ou en grupo  

(pequenas investigacións, resumos e esquemas, resolución de exercicios, exposicións...); 3) diario de clase: 

anotacións de chamadas na aula sobre o traballo diario (ampliación de contidos, corrección de tarefas, 

asistencia e puntualidade, seguimento axeitado das explicacións e participación nas mesmas...) e 4) outros 

(cuestionarios breves, intercambios orais...) 

 

· CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: a nota de cada unha das avaliacións trimestrais será o resultado de 

sumar a media das probas teóricas realizadas e o resto dos instrumentos de avaliación tal e como se recolle no seguinte 

cadro; para aprobar unha avaliación é preciso acadar unha nota mínima de cinco puntos sumando todos os 

instrumentos.  

 

Procedementos Instrumentos % da nota final 

probas probas específicas escritas 70% 

 

análise das produción do 

alumnado 

intercambios orais. 

cuestionarios 

 

caderno 

traballos individuais ou de grupo 

diario de clase 

intercambios orais 

cuestionarios 

5% 

10% 

5% 

5% 

5% 

 

b) avaliación final: a nota da avaliación final será a media das notas das avaliacións trimestrais (ou no seu caso 

da nota acadada na(s) proba(s) de recuperación realizada(s) ao longo do curso). 
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 En calquera das avaliacións calquera proba escrita poderá avaliarse cun 0 (suspenso) se existe 

constancia, mesmo a posteriori, de que o alumno copiou, se permitiu que outros copiasen ou se hai indicios 

claros de ter utilizado medios fraudulentos durante a realización do exame (chuletas, intercambio de exames, uso de 

teléfono móbil, reproductores de mp3, smartwatch ou miniauriculares). Mesmo no caso de non ter sido sorprendidos 

in fraganti durante a realización da proba, ante a existencia de indicios claros de fraude (incongruencias na redacción, 

exhaustividade minuciosa en datos teóricos moi concretos fronte a partes prácticas en branco ou con erros graves, 

respostas perfectas a cuestións non plantexadas, mesma elección de opcións en varias probas, respostas literais palabra 

por palabra iguais a documentos en pdf ou webs doadamente localizables en internet -wikipedia, dicionarios, blogs...-

) quedará a criterio do departamento (reunido en sesión extraordinaria) a anulación e repetición da proba, mesmo 

de xeito oral. O profesorado das distintas materias poderá, en calquera caso, solicitar por parte do alumnado as 

aclaracións que considere oportunas para decidir a repetición da proba ou non. 

 

 

7.2. Bacharelato. 

(ou no seu caso da nota acadada na(s) proba(s) de recuperación que realizase ao longo do curso). 

a) avaliación ordinaria 

 

· PROCEDEMENTOS: análise da produción do alumnado, cuestionarios, intercambios orais co alumnado, 

observación sistemática e probas específicas. 

 

· INSTRUMENTOS: 

-  probas específicas: ao longo de cada trimestre farase, como mínimo, unha proba escrita sobre os 

temas desenvolvidos. Os exames realizaranse, preferiblemente, no horario lectivo e axustaranse ao tempo 

de duración da clase (50 minutos) e ás características do alumnado (nivel inicial, coñecementos previos, 

necesidades específicas, etc.).  En 2º Bacharelato non terán por que axustarse necesariamente ao modelo 

das probas da ABAU se ben poden adoptar un esquema similar adaptándoo aos tempos da aula 

(definicións, cuestións teóricas e prácticas como análise de gráficas ou mapas, p. ex.). Haberá unha proba 

de recuperación tras o remate de cada avaliación (preferiblemente antes das vacacións de Nadal, antes 

de Semana Santa e nas últimas semanas do terceiro trimestre). No anexo poden verse exemplos de varias 

probas escritas.  

 

-  análise da produción do alumnado: 1) traballos individuais ou en grupo: pequenas investigacións, 

resumos, resolución de exercicios, confección de esquemas ou outras tarefas de síntese, comentarios de 

texto e composición históricas, exposicións breves...; 2) caderno do alumno: onde se recolle o seu traballo 

diario na aula e fóra dela (deberes, tarefas, apuntamentos, correccións...) valorando a realización das tarefas 

propostas e a súa correcta exposición así como o esforzo e a constancia; 3) diario de aula: con anotacións 

de chamadas na aula sobre o traballo diario (ampliación de contidos, corrección de tarefas, asistencia e 

puntualidade, seguimento axeitado das explicacións e participación nas mesmas...) e 4) outros 

(cuestionarios breves, intercambios orais...) 

 

 

· CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: tanto en Historia do Mundo contemporáneo como en Historia de España a nota 

de cada unha das avaliacións trimestrais será o resultado de sumar a media das probas teóricas realizadas e o resto dos 

instrumentos de avaliación tal e como se recolle nos seguintes cadros; para aprobar unha avaliación é preciso acadar 

unha nota mínima de cinco puntos sumando todos os instrumentos. 
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 En 2º de Bacharelato (Historia de España) as probas escritas terán unha cualificación máxima de 10 puntos 

e estarán aprobadas cunha nota mínima de 5.  Para aprobar unha avaliación é preciso acadar unha nota mínima de 5 

sumando porcentualmente todos os instrumentos de avaliación tal e como se recolle no seguinte cadro: 

 

Procedementos Instrumentos % da nota final 

probas probas específicas escritas 80% 

análise das produción do 

alumnado 

 

intercambios orais 

cuestionarios 

caderno/diario de clase 

traballos individuais ou de grupo 

intercambios orais 

cuestionarios 

5% 

5% 

5% 

5% 

 

  

 

b) avaliación final ordinaria: a nota da avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións trimestrais ou, no 

seu caso, da nota acadada na(s) proba(s) de recuperación realizada(s) ao longo do curso). O alumnado que non logre 

acadar unha media de 5 terá a opción de recuperar a materia na avaliación final extraordinaria.  

 

c) avaliación final extraordinaria: a nota será a obtida nunha proba teórica obxectiva na que entrarán todos os 

contidos do curso. No caso de Historia de España a proba adoptará un modelo semellante ao das probas ABAU (con 

opcionalidade á hora de escoller definicións, temas teóricos para desenvolver e composicións históricas) e avaliarase 

igualmente sobre 10, sendo preciso acadar un 5 para superar a materia. 

 Tanto na avaliación final ordinaria como na extraordinaria calquera proba escrita poderá avaliarse cun 0 

(suspenso) se existe constancia, mesmo a posteriori, de que o alumno copiou, se permitiu que outros copiasen 

ou se hai indicios claros de ter utilizado medios fraudulentos durante a realización do exame (chuletas, intercambio de 

exames, uso de teléfono móbil, reproductores de mp3, smartwatch ou microauriculares). Mesmo no caso de non ter 

sido sorprendidos in fraganti durante a realización da proba, ante a existencia de indicios claros de fraude 

(incongruencias na redacción, exhaustividade minuciosa en datos teóricos moi concretos fronte a partes en branco 

ou con erros graves, respostas perfectas a cuestións non plantexadas, mesma elección de opcións en varias probas, 

respostas literais palabra por palabra iguais a documentos en pdf ou webs doadamente localizables en internet -

wikipedia, dicionarios, blogs...-) quedará a criterio do departamento (reunido en sesión extraordinaria) a anulación 

e repetición da proba, mesmo de xeito oral. O profesorado das distintas materias poderá, en calquera caso, solicitar 

por parte do alumnado as aclaracións que considere oportunas para decidir a repetición da proba ou non.  

 


