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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

2º ESO 

✓ 80% media das probas escritas. 

✓ 10% traballos + tarefas expositivas 

✓ 10% prácticas de laboratorio 

3º ESO:  

✓ 80% media das probas escritas. 

✓ 20% traballos + tarefas expositivas 

✓  

2º ESO PMAR: 

✓ 50% media probas escritas. 

✓ 50% traballos, proxectos en prácticas de laboratorio 

4º ESO:  

✓ 85% media das probas escritas. 

✓ 15% traballos 

CAAP 4º ESO 

✓ 40% cuestionarios 

✓ 10% libreta 

✓ 30% prácticas de laboratorio 

✓ 20% búsqueda e tratamento da información 

CuCi 1º BACH: 

✓ 50% traballos e exposicións 

✓ 25% tarefas para entregar 

✓ 25% probas escritas 

BACHARELATO: 

✓ 90% media das probas escritas. 

✓ 10% traballos+ tarefas expositivas.  

 

A avaliación en 2º bacharelato será continua, entrando en cada exame todos os contidos 

anteriores. Isto implica un continuo repaso da materia, facendo que os alumnos/as case non teñan 

que repasar para afrontar con éxito, as probas ABAU. O primeiro exame contará o 40% da nota e 
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o segundo o 60% de cada avaliación. A nota final, na convocatoria ordinaria, será a que resulte 

de aplicar: 10% nota da primeira avaliación +  30% nota da segunda avaliación + 60% nota da 

terceira avaliación. Para a obtención das notas finais utilizarase a media das notas reais obtidas 

polo alumnado. Para superar a materia deberán alcanzar un cinco. Aquel alumnado que non 

consiga acadar un cinco poderá facer un exame global de recuperación de toda a materia. 

O alumnado que non consiga aprobar a materia na convocatorio ordinaria poderá concorrer a 

convocatoria extraordinaria no mes de xuño no que terá que recuperar o curso completo. Esta 

proba escrita recollerá os estándares de aprendizaxe mínimos que o alumnado debe ter alcanzado 

para aprobar a materia. 

 

En 1º de Bacharelato hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado 

da media dos exames e traballos do alumnado que reflicten o grao de consecución dos estándares 

avaliables con peso indicado anteriormente. 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles alumnos avaliados 

negativamente en varias ou todas as avaliacións trimestrais e que, consecuentemente, non 

cheguen á nota mínima de 5, terán a opción de recuperar a materia antes da avaliación final. 

Para a obtención das notas finais utilizaranse as notas reais obtidas polo alumnado. 

Como mínimo realizaranse dous exames en cada avaliación. Os exames poderán conter problemas,  

cuestións, preguntas teóricas para desenvolver e prácticas de laboratorio. 

O alumnado que non consiga aprobar a materia na convocatorio ordinaria poderá concorrer a 

convocatoria extraordinaria a finais do mes de xuño no que terá que recuperar o curso completo. 

Esta proba escrita recollerá os estándares de aprendizaxe mínimos que o alumnado debe ter 

alcanzado para aprobar a materia. Durante o período de tempo que media entre a avaliación 

ordinaria e a extraordinaria realizaranse actividades de apoio, reforzo, ampliación e titoría para 

todo o alumnado. 

 

Na educación secundaria obligatoria (ESO) hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha 

delas será o resultado da media dos exames e traballos do alumnado que reflicten o grao de 

consecución dos estándares avaliables con peso indicado anteriormente. 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles alumnos que non 

acaden un 5 na nota media das tres avaliacións terán a opción de recuperar as avaliacións 

suspensas durante o período de tempo que media entre a realización da terceira avaliación 

trimestral e a avaliación final. Durante ese tempo se realizarán todo tipo de actividades de apoio, 

reforzo, ampliación e titoría para todo o alumnado 

Para a obtención das notas finais utilizaranse as notas reais obtidas polo alumnado. 

Como mínimo realizaranse dous exames en cada avaliación. Os exames poderán conter problemas,  

cuestións, preguntas teóricas para desenvolver e prácticas de laboratorio. 



 
  
 

Dirección DC99XH01G Actualización do 7 de Setembro de 2022 Páxina 3 de 3 

 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

 

Calquera proba de avaliación poderá considerarse suspensa se existe a constancia de que o 

alumnado copiou, permitiu que outros copiaran do seu traballo ou participa en calquera actividade 

ou estratexia orientada á mellora dos resultados académicos (seus ou de outros) mediante 

procedementos deshonestos (“chuletas”, intercambio de exames, uso do teléfono móbil,...). Nese 

caso o alumnado deberá repetir a proba. Se non existe constancia pero si sospeitas fundadas de 

que o alumno copiou (incongruencias ou fallos de coherencia destacables na redacción ou nos 

cálculos, preguntas teóricas perfectas....) quedará a criterio do profesorado a repetición da proba 

ou a realización de preguntas orais sobre o contido da proba. 

Queda expresamente prohibido o uso de móbiles ou calquera dispositivo electrónico, coa 

excepción de calculadoras (que non memoricen textos ou ecuacións). A utilización destes 

dispositivos terá as mesmas consecuencias que a copia nun exame. 

Os criterios de cualificación son: 

• Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado. 

• Os apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 

independentemente do resultado do devandito apartado. 

• Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto penalizarase segundo o tipo de erro. 

• Unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química non se 

puntuará. 

• Os erros nas unidades ou ben non poñelas descontarán un 0,25 da nota do apartado. 

• Un erro no cálculo descontará un 0,25 da nota do apartado, agás que os resultados carezan 

de lóxica, nese caso non se puntuará. 

 


