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Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 22-23 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A AVALIACIÓN EN ESO E EN  BACHARELATO 

 

     Segundo se recolle no PEC do Instituto Xunquiera II a Xunta de Avalición e primeriamente todos os  

Seminarios Didácticos valorán os prodedementos de avaliación que se englobarán nunha soa nota que 

poderá  ter unha valoración por parte do profesor que deberá plasmarse no boletín de notas cunha nota 

númerica dende  o 0 ao 10. 

 

     A calificación global de suficiente acadarase cando o alumno sume entre todos os conceptos a 

calificación numérica de 5 e o profesor, tras analizar os resultados obtidos polo alumno/a na 

adquisicion dos estandares de aprendizaxe e das competencias clave, considere que de xeito global o 

alumno/a superou satisfactoriamente eses apartados. 

 

 

AVALIACIÓN DOS CONTIDOS TEÓRICOS 

 

Criterios de cualificación para a avaliación final de Bioloxía e Xeoloxía de 1º, 3º e 4º ESO  

 

     Para calcular e cuantificar a nota que leva un alumno/a, a partir das notas que obtivo nos intrumentos de 

avaliación de contidos, cada profesor dividirá os contidos de cada avaliación (unidades didácticas) e fará 

como mínimo dous exames (un para cada unidade didáctica ou tema), a media aritmética destes exames será 

o 70% da nota que leve en cada avaliación. 

 

     Nestas probas obxectivas haberá unha mestura de preguntas curtas e longas (de máis desenvolvemento), 

preguntas tipo test de resposta múltiple (para que o alumno/a elixa a resposta correcta) ou ben de 

Verdairo/Falso (para elexir entre duas posibles) tendo en conta que dúas preguntas mal contestadas, restarán 

unha ben contestada. 

 

     Se o profesorado se decata durante o exame, de que o alumno está copiando, retirarallo inmediatamente, 

proporcionándolle un novo exame nese momento ou na seguinte sesión, se non dése tempo nesa hora.  

 

     Para completar a nota que leve en cada avaliación, un 20% atenderá ao caderno de clase e o caderno de 

laboratorio, que o profesorado irá revisando e avaliando periodicamente seguindo as pautas marcadas nas 

rúbricas 

tanto do caderno de clase como do caderno de laboratorio. 

 

     O 10% da nota de cada avaliación atenderá a traballos con exposións orais e de debate que o alumnado 

desenvolvera en cada avaliación, seguindo as pautas das rúbricas elaboradas para tal fin. 

 
   NOTA DE CADA AVALIACIÓN= 70% EXAMES + 20% CADERNOS (CLASE E LAB) + 10% EXPOS. 

ORAIS 

    

    Se nalgún trimestre ou nalgunha das tres avaliacións do curso non obtivera un 5 e polo tanto suspendese ese 
trimestre, farase unha recuperación sobre os contidos mínimos do mesmo, se a aproba terá un 5 nesa avaliación e 

darase por recuperada. 
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    A nota trimestral de xuño será a media aritmética das tres notas obtidas ao longo das tres avaliacións. 

   NOTA  DE XUÑO= MEDIA ARITMÉTICA DAS TRES NOTAS DE CADA AVALIACIÓN 

   Se un alumno ou alumna que xa aprobou ao final dos tres trimestres, fai todas as actividades e tarefas 

de ampliación propostas desde o Departamento nas dúas derradeiras semanas de curso, a súa nota final 

pode mellorar ata 1 punto. 

   Se un alumno ou alumna non acadase un 5 ao remate dos tres trimestres, faranse nas dúas derradeiras 

semanas de curso actividades de reforzo, así como un exame de recuperación, no que se presentará para 

recuperar só as avaliacións que tivese suspensas. Se acada un 5 en cada unha delas, recuperará e polo 

tanto aprobará a materia. 

Criterios de cualificación para a avaliación final para o ámbito científico de 3º PMAR  

Para calcular e cuantificar a nota que leva un alumno/a, a partir das notas que obtivo nos intrumentos de 

avaliación de contidos, cada profesor dividirá os contidos de cada avaliación (unidades didácticas) e fará, como 

mínimo, dúas probas escritas. A media aritmética destas probas será o 50% da nota que leve en cada 

avaliación.  

Nestas probas obxectivas haberá, dependendo do caso, unha mestura de preguntas curtas e longas (de máis 

desenvolvemento), preguntas tipo test de resposta múltiple (para que o alumno/a elixa a resposta correcta) ou 

ben de Verdadeiro/Falso (para elexir entre estas dúas posibilidades) tendo en conta que dúas preguntas mal 

contestadas, restarán unha ben contestada.  

Se o profesorado se decata durante a proba, de que o alumno está copiando, retirarallo inmediatamente, 

proporcionándolle una nova proba nese momento.  

Para completar a nota que leve en cada avaliación, un 50% atenderá ás actividades realizadas ao longo da 

avaliación na clase,no laboratorio,ou de deberes na casa, así como  traballos con exposicións orais e de 

debate que o alumnado desenvolverá en cada avaliación e que o profesorado irá revisando e avaliando 

periodicamente seguindo as pautas marcadas nas rúbricas. 

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

   A nota trimestral de xuño será a media aritmética das tres notas obtidas ao longo das tres avaliacións.  

   NOTA DE XUÑO= MEDIA ARITMÉTICA DAS TRES NOTAS DE CADA AVALIACIÓN 

   Se un alumno ou alumna que xa aprobou ao final dos tres trimestres, fai todas as actividades e tarefas 

de ampliación propostas desde o Departamento nas dúas derradeiras semanas de curso, a súa nota final 

pode mellorar ata 1 punto. 

  

   Se un alumno ou alumna non acadase un 5 ao remate dos tres trimestres, faranse nas dúas derradeiras 

semanas de curso actividades de reforzo, así como un exame de recuperación, no que se presentará para 

recuperar só as avaliacións que tivese suspensas. Se acada un 5 en cada unha delas, recuperará e polo 

tanto aprobará a materia. 
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  Criterios de cualificación para a avaliación final para a optativa de Cultura Científica  4º ESO  

Para calcular e cuantificar a nota que leva un alumno/a, a partir das notas que obtivo nos intrumentos de 

avaliación de contidos, cada profesor dividirá os contidos de cada avaliación (unidades didácticas) e fará, de ser 

posible, dúas probas escritas. A media aritmética destas probas será o 25% da nota que leve en cada 

avaliación.  

Nestas probas obxectivas haberá, dependendo do caso, unha mestura de preguntas curtas e longas (de máis 

desenvolvemento), preguntas tipo test de resposta múltiple (para que o alumno/a elixa a resposta correcta) ou 

ben de Verdadeiro/Falso (para elexir entre estas dúas posibilidades) tendo en conta que dúas preguntas mal 

contestadas, restarán unha ben contestada.  

Se o profesorado se decata durante a proba, de que o alumno está copiando, retirarallo inmediatamente, 

proporcionándolle una nova proba nese momento.  

Para completar a nota que leve en cada avaliación, un 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 nota trimestral de xuño será a media aritmética das tres notas obtidas ao longo das tres avaliacións.  

   NOTA DE XUÑO= MEDIA ARITMÉTICA DAS TRES NOTAS DE CADA AVALIACIÓN 

   Se un alumno ou alumna que xa aprobou ao final dos tres trimestres, fai todas as actividades e tarefas 

de ampliación propostas desde o Departamento nas dúas derradeiras semanas de curso, a súa nota final 

pode mellorar ata 1 punto. 

  

   Se un alumno ou alumna non acadase un 5 ao remate dos tres trimestres, faranse nas dúas derradeiras 

semanas de curso actividades de reforzo, así como un exame de recuperación, no que se presentará para 

recuperar só as avaliacións que tivese suspensas. Se acada un 5 en cada unha delas, recuperará e polo 

tanto aprobará a materia. 

Criterios de cualificación para a avaliación ordinaria e extraordinaria de Bioloxía e Xeoloxía de 1ºde 

Bacharelato 

 

     Para calcular e cuantificar a nota que leva un alumno/a, a partir das notas que obtivo nos intrumentos de 

avaliación de contidos, cada profesor dividirá os contidos de cada avaliación (unidades didácticas) e fará 

como mínimo dous exames (un para cada unidade didáctica ou tema), a media aritmética destes exames será 

o 80% da nota que leve en cada avaliación. 

 

     Nestas probas obxectivas haberá unha mestura de preguntas curtas e longas (de máis desenvolvemento), 

preguntas tipo test de resposta múltiple (para que o alumno/a elixa a resposta correcta) ou ben de 

Verdairo/Falso (para elexir entre duas posibles) tendo en conta que dúas preguntas mal contestadas, restarán 
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unha ben contestada. 

 

     Se o profesorado se decata durante o exame, de que o alumno está copiando, retirarallo inmediatamente, 

proporcionándolle un novo exame nese momento ou na seguinte sesión, se non dése tempo nesa hora. 

 

     Para completar a nota que leve en cada avaliación, un 10% atenderá ao caderno de clase e o caderno de 

laboratorio, que o profesorado irá revisando e avaliando periodicamente seguindo as pautas marcadas nas 

rúbricas 

tanto do caderno de clase como do caderno de laboratorio. 

 

     O 10% da nota de cada avaliación atenderá a traballos con exposións orais e de debate que o alumnado 

desenvolvera en cada avaliación, seguindo as pautas das rúbricas elaboradas para tal fin. 

 
   NOTA DE CADA AVALIACIÓN= 80% EXAMES + 10% CADERNOS (CLASE E LAB) + 10% EXPOS. 

ORAIS 

    

    Se nalgún trimestre ou nalgunha das tres avaliacións do curso non obtivera un 5 e polo tanto suspendese ese 
trimestre, farase unha recuperación sobre os contidos mínimos do mesmo, se a aproba terá un 5 nesa avaliación e 
darase por recuperada. 

 

    A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das tres notas obtidas ao longo das tres 

avaliacións. 

     Nota de avaliación ordinaria de Xuño = Media aritmética das tres notas de cada avaliación 

     Na convocatoria extraordinaria, realizarase unha proba escrita que incluirá toda a materia e que se 

considerará superada se se alcanza o 5. 

 

  Criterios de cualificación para a avaliación ordinaria e extraordinaria para a optativa de Anatomía 

aplicada de 1º Bacharelato  

Para calcular e cuantificar a nota que leva un alumno/a, a partir das notas que obtivo nos intrumentos de 

avaliación de contidos, cada profesor dividirá os contidos de cada avaliación (unidades didácticas) e fará, de ser 

posible, dúas probas escritas. A media aritmética destas probas será o 30% da nota que leve en cada 

avaliación.  

Nestas probas obxectivas haberá, dependendo do caso, unha mestura de preguntas curtas e longas (de máis 

desenvolvemento), preguntas tipo test de resposta múltiple (para que o alumno/a elixa a resposta correcta) ou 

ben de Verdadeiro/Falso (para elexir entre estas dúas posibilidades) tendo en conta que dúas preguntas mal 

contestadas, restarán unha ben contestada.  

Se o profesorado se decata durante a proba, de que o alumno está copiando, retirarallo inmediatamente, 

proporcionándolle una nova proba nese momento.  

Para completar a nota que leve en cada avaliación, un 30% atenderá ás actividades realizadas ao longo da 

avaliación, que o profesorado irá revisando e avaliando periodicamente seguindo as pautas marcadas nas 

rúbricas. 
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O 40% 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= 30% PROBAS ESCRITAS + 30% ACTIVIDADES + 40% TRABALLOS 

   A nota ordinaria de xuño será a media aritmética das tres notas obtidas ao longo das tres avaliacións.  

   NOTA DE XUÑO= MEDIA ARITMÉTICA DAS TRES NOTAS DE CADA AVALIACIÓN 

 

    Na convocatoria extraordinaria, realizarase unha proba escrita que incluir á toda a materia e que se 

considerará superada se se alcanza o 5. 

 

   Criterios de cualificación para a avaliación ordinaria e extraordinaria de Bioloxía 2º 

bacharelato 
 

En cada avaliación, realizaranse probas escritas tipo test cada dous temas e, ao finalizar, realizarase unha proba 

global escrita non test.  

A nota de cada avaliación obterase da seguinte forma:  

Cada proba test valerá 1 punto. Por exemplo, se nunha avaliación se fan tres probas test, estas sumarán 3 

puntos.  

A proba global valerá os puntos que falten para chegar a 10. No caso anterior, de facer tres probas test, o 

exame global valeriá 7 puntos.  

A materia é acumulativa. Polo tanto, a proba global da segunda avaliación incluirá toda a materia estudada ata 

ese momento, e a da terceira avaliación versará sobre a asignatura completa.  

A nota final da materia obterase sumando o 10% da nota da 1ª avaliación, o 30% da 2ª avaliación e o 60% da 3ª 

avaliación. O alumnado que non alcance o 5, terá unha proba final de recuperación que englobará toda a 

materia. 

Na convocatoria extraordinaria, realizarase unha proba escrita que incluirá toda a materia e que se considerará 

superada se se alcanza o 5. 
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