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1. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN POR CURSO
1.1.Educación Secundaria Obrigatoria
CURSO- MATERIA TEMPORALIZACIÓN BLOQUES DE 

CONTIDOS
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

 2º ESO 
FÍSICA E QUÍMICA

1ª AVAL B1. A actividade científica
B 2. A  materia

Tarefas propostas 10%
Probas escritas      90%

2ª AVAL B3. Os cambios

3ª AVAL B4. O movemento e as 
forzas
B 5. Enerxía

3º ESO
FÍSICA E QUÍMICA

1ª AVAL B1. A actividade científica
B 2. A  materia

Tarefas propostas 20%
Probas escritas      80%

2ª AVAL B3. Os cambios

3ª AVAL Bloque 4. As forzas na 
natureza
B 5. Enerxía

4ºESO
FÍSICA E QUÍMICA

1ª AVAL B1. A actividade científica
B 2. A  materia

Tarefas propostas 20%
Probas escritas      80%

2ª AVAL B3. Os cambios
B4. O movemento e as 
forzas

3ª AVAL B 5. Enerxía

4ºESO
Ciencias Aplicadas á 
Actividade Profesional

1ª AVAL B 1. Técnicas instrumentais
básicas
B 2. Aplicacións da ciencia 
na conservación ambiental

Tarefas propostas 30%
Probas escritas      70%

2ª AVAL B 3. Investigación, 
desenvolvemento e 
innovación (I+D+i)

3ª AVAL B 4. Proxecto de 
investigación



 1.2.Bacharelato
CURSO- MATERIA TEMPORALIZACIÓN BLOQUES DE 

CONTIDOS
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

1º Bacharelato
Física e química

1ª AVAL B 1. A actividade científica
B 2. Aspectos cuantitativos 
da química

Tarefas propostas 10%
Probas escritas     90%

2ª AVAL B 3. Reaccións químicas
B 4. Transformacións 
enerxéticas e 
espontaneidade das 
reaccións químicas
B 5. Química do carbono
B 6. Cinemática

3ª AVAL B 7. Dinámica
B 8. Enerxía

2º Bacharelato
Física 

1ª AVAL B 1. A actividade científica
B 2. Interacción gravitatoria

Tarefas propostas 10%
Probas escritas     90%

2ª AVAL B 3. Interacción 
electromagnética
B 4. Ondas

3ª AVAL B 5. Óptica xeométrica
B 6. Física do século XX

2º Bacharelato
Química

1ª AVAL B 1. A actividade científica
B 2. Orixe e evolución dos 
compoñentes do Universo

Tarefas propostas 20%
Probas escritas     80%

2ª AVAL B 3. Reaccións químicas

3ª AVAL B 4. Síntese orgánica e 
novos materiais



2. PROCESOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Na avaliación do alumnado de ESO e Bacharelato, todos os estándares de aprendizaxe serán avaliables,

sendo,  polo tanto  observables  e  medibles.  Con  esta  finalidade,  os  criterios  de  cualificación  que

empregaremos en cada avaliación e ó remata-la disciplina, e sen esquecer que se ha de tender a unha

avaliación personalizada, baséanse na información obtida polos  seguintes instrumentos de avaliación:

a) As tarefas propostas    : neste apartado terase en conta as tarefas realizadas polo alumnado na

clase, que poden ser tarefas escritas ou presentacións orais para o grupo, que o profesor irá

anotando, tendo en conta non só a correcta realización das mesmas, senón valorando tamén a

súa correcta ortografía e o rigor que a propia materia esixe e o progreso realizado polo alumno/a

ao longo do trimestre, o traballo feito na casa, a actitude, a creatividade e o interese na clase.

Tamén son avaliables os informes de laboratorio, dentro dos que se valorarán a destreza,  orde ,

presentación e rigor científico.

b) As probas escritas  : nas que se avaliará a consecución dos estándares e que estarán compostas de

cuestións e/ou problemas relacionadas cos mesmos. 

 3.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

3.1. FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO

CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN

Haberá 2 exames escritos por avaliación. A nota da avaliación corresponderase coa media ponderada

seguinte: 90% polos exames escritos (o primeiro pondera cun 30% e o segundo cun 70%), e 10% da nota

da libreta, laboratorio ou actividades da aula virtual, actitude e traballo de aula. 

RECUPERACIÓNS

Despois de cada avaliación e posteriormente á entrega dos boletíns ós alumnado, haberá unha proba

escrita de recuperación para aqueles alumnado que non teñan superada dita avaliación.



Para superar o curso os alumnado deberán ter aprobadas as tres avaliacións.

Na derradeira semana do curso, haberá un exame de repesca final para aqueles estudantes que teñan

algunha avaliación non superada, onde terán a última oportunidade de superala (ou superalas se son

varias)

AVALIACIÓN ORDINARIA

A nota da avaliación ordinaria será a que resulte da media aritmética das notas das tres avaliacións.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Os estudantes  que  non  aproben  a  materia  na  avaliación  final  ordinaria  de  xuño,  deberán  acudir  á

convocatoria extraordinaria de setembro: o exame será único e de toda a materia, independentemente de

que se teña algunha avaliación aprobada durante o curso.

3.2.FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO

CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN
Obterase segundo o seguinte criterio:

• Tarefas propostas (20%): A puntuación total deste apartado é de 2 puntos que o alumnado irá

acadando ao longo da avaliación en diferentes tarefas orais ou escritas, propostas polo docente

para realizar na clase ou na casa. A cualificación será a media aritmética ou ponderada das

cualificacións obtidas polos alumnos nas diferentes tarefas.

• Probas  escritas  (80%): Realizaranse  un  mínimo  de  dúas  probas  escritas  por  avaliación.  A

cualificación final desta parte será a media ponderada das probas escritas realizadas. No caso de

haber dúas probas, a primeira das probas pondera un 30 % e a segunda o 70% xa que nela se

incluirá a materia de todo o trimestre. No caso de haber máis de dúas probas, o 30% da primeira

proba repartirase entre o total das realizadas, manténdose sempre a valoración do 70% para a

última proba do trimestre.



RECUPERACIÓNS
• Haberá unha proba escrita  de recuperación para as primeira e segunda avaliacións,  no mes

seguinte a cada avaliación, que incluirá os estándares de aprendizaxe avaliados na avaliación

correspondente, para o alumnado que non acadase o aprobado.

• A finais do mes de xuño haberá unha proba escrita de recuperación da terceira avaliación, para

os alumnos que non superando esta última avaliación, teñan superadas as dúas primeiras e unha

proba final de todos os estándares de aprendizaxe avaliados ao longo do curso, para os alumnos

que teñan suspensas as outras avaliacións.

AVALIACIÓN ORDINARIA
A cualificación da avaliación ordinaria obterase do seguinte modo:

• O 80% da cualificación será a cualificación media da totalidade das probas escritas realizadas

polo alumno ao longo do curso

• O 20% da puntuación será a cualificación media das tarefas realizadas polo alumno ao longo do

curso.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA    
No  caso  de  non  aprobar  na  avaliación  ordinaria,  o  alumno  deberá  examinarse  na  convocatoria

extraordinaria da totalidade da materia dada, nas datas fixadas pola xefatura de estudos.

        3.3.FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO

CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN
Obterase segundo o seguinte criterio:

• Tarefas propostas (20%): A puntuación total deste apartado é de 2 puntos que o alumnado irá

acadando ao longo da avaliación en diferentes tarefas orais ou escritas, propostas polo docente

para realizar na clase ou na casa. A cualificación será a media aritmética ou ponderada das

cualificacións obtidas polos alumnos nas diferentes tarefas.



• Probas  escritas  (80%): Realizaranse  un  mínimo  de  dúas  probas  escritas  por  avaliación.  A

cualificación final desta parte será a media ponderada das probas escritas realizadas. No caso de

haber dúas probas, a primeira das probas pondera un 30 % e a segunda o 70% xa que nela se

incluirá a materia de todo o trimestre. No caso de haber máis de dúas probas, o 30% da primeira

proba repartirase entre as realizadas a maiores, manténdose sempre a valoración do 70% para a

última proba do trimestre.

RECUPERACIÓNS
• Haberá unha proba escrita  de recuperación para as primeira e segunda avaliacións,  no mes

seguinte a cada avaliación, que incluirá os estándares de aprendizaxe avaliados na avaliación

correspondente, para o alumnado que non acadase o aprobado.

• A finais do mes de xuño haberá unha proba escrita de recuperación da terceira avaliación, para

os alumnos que non superando esta última avaliación, teñan superadas as dúas primeiras e unha

proba final de todos os estándares de aprendizaxe avaliados ao longo do curso, para os alumnos

que teñan suspensas as outras avaliacións.

AVALIACIÓN ORDINARIA
A cualificación da avaliación ordinaria obterase do seguinte modo:

• O 80% da cualificación será a cualificación media da totalidade das probas escritas realizadas

polo alumno ao longo do curso

• O 20% da puntuación será a cualificación media das tarefas realizadas polo alumno ao longo do

curso.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA       
No  caso  de  non  aprobar  na  avaliación  ordinaria,  o  alumno  deberá  examinarse  na  convocatoria

extraordinaria da totalidade da materia dada, nas datas fixadas pola xefatura de estudos.



        3.4.CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL 4º ESO

CUALIFICACIÓN DE CADA AVALIACIÓN
Obterase segundo o seguinte criterio:

• Tarefas propostas (30%): A puntuación total deste apartado é de 3 puntos que o alumnado irá

acadando ao longo da avaliación en diferentes tarefas orais ou escritas, propostas polo docente

para realizar na clase ou na casa. A cualificación será a media aritmética ou ponderada das

cualificacións obtidas polos alumnos nas diferentes tarefas.

• Probas  escritas  (70%): Realizaranse  un  mínimo  de  dúas  probas  escritas  por  avaliación.  A

cualificación final desta parte será a media ponderada das probas escritas realizadas. No caso de

haber dúas probas, a primeira das probas pondera un 30 % e a segunda o 70% xa que nela se

incluirá a materia de todo o trimestre. No caso de haber máis de dúas probas, o 30% da primeira

proba repartirase entre as realizadas a maiores, manténdose sempre a valoración do 70% para a

última proba do trimestre.

RECUPERACIÓNS
• Haberá unha proba escrita  de recuperación para as primeira e segunda avaliacións,  no mes

seguinte a cada avaliación, que incluirá os estándares de aprendizaxe avaliados na avaliación

correspondente, para o alumnado que non acadase o aprobado.

• A finais do mes de xuño haberá unha proba escrita de recuperación da terceira avaliación, para

os alumnos que non superando esta última avaliación, teñan superadas as dúas primeiras e unha

proba final de todos os estándares de aprendizaxe avaliados ao longo do curso, para os alumnos

que teñan suspensas as outras avaliacións.

AVALIACIÓN ORDINARIA
A cualificación da avaliación ordinaria obterase do seguinte modo:

• O 70% da cualificación será a cualificación media da totalidade das probas escritas realizadas

polo alumno ao longo do curso



• O 30% da puntuación será a cualificación media das tarefas realizadas polo alumno ao longo do

curso.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No  caso  de  non  aprobar  na  avaliación  ordinaria,  o  alumno  deberá  examinarse  na  convocatoria

extraordinaria da totalidade da materia dada, nas datas fixadas pola xefatura de estudos.
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