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1. Criterios xerais para a avaliación e cualificación do alumnado 

1.1.    1ª avaliación: 

1.1.1. Cálculo da nota da 1ª avaliación: 

Probas escritas ......................................................... 70 % 

Traballo escrito ......................................................... 10 % 

Caderno  ................................................................... 10 %      

Actividades e notas de clase .................................... 10 %                   

 

1.1.2. Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: 

Ver as actividades no punto 2 deste anexo 

Proba escrita .............................................................. 70 % 

Outras actividades realizadas do 6 ao 22 de xuño .... 30 % 

  

 

1.2.     2ª avaliación: 

1.2.1. Cálculo da nota da 2ª avaliación: 

Probas escritas ......................................................... 70 % 

Traballo escrito ......................................................... 10 % 

Caderno  ................................................................... 10 %      

Actividades e notas de clase .................................... 10 %                   

 

1.2.2. Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: 

Ver as actividades no punto 2 deste anexo 

Proba escrita ............................................................. 70 % 

                Outras actividades realizadas do 6 ao 22 de xuño ... 30 % 



 

 

1.3.     3ª avaliación: 

1.3.1. Cálculo da nota da 3ª avaliación: 

Probas escritas ......................................................... 70 % 

Traballo escrito ......................................................... 10 % 

Caderno  ................................................................... 10 %      

Actividades e notas de clase .................................... 10 %                   

 

1.3.2. Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 

Ver as actividades no punto 2 deste anexo 

Proba escrita ....................................................................... 70 % 

Outras actividades realizadas do 6 ao 22 de xuño .............. 30 % 

 

1.4. Calculo para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso na área de Bioloxía-Xeoloxía obtense calculando a media 

aritmética das cualificacións obtidas nas tres avaliacións. 

1.5 Criterios para o tratamento de materias pendentes: 

O profesor encargado de impartir a materia nos cursos precedentes 

comunicaralles aos alumnos, coa debida antelación, os requisitos establecidos 

para superar a materia pendente. Entregaráselle un traballo de reforzo no que 

se indicará a maneira en que se divide a materia para facilitar a súa 

recuperación, así como exercicios de repaso que servirán de guía cara o 

exame. Indicaráselles os días e as horas nas que poden resolver as dúbidas. 

Este traballo de reforzo entregarano o día do exame. 

Os alumnos someteranse, ao longo do presente curso, a dúas probas de 

avaliación. Unha das probas terá lugar despois das vacacións do Nadal. A 

outra, despois das vacacións da Semana Santa.  



Se o alumno é sorprendido copiando nunha proba de avaliación retiraráselle o 

exame, que será cualificado cun 0, perdendo a oportunidade de realización da 

segunda parte (no caso de copiar durante a primeira), ou perdendo a nota 

obtida na primeira parte (no caso de copiar na segunda). Durante a realización 

dun exame non está permitido falar, nin pedir prestado ningún tipo de material, 

sen permiso do profesor. 

Se non superan a materia, presentaranse a outra proba escrita no mes de 

maio.  

Non se recollerá o traballo nin se farán os exames fóra das datas establecidas, 

salvo causas debidamente xustificadas. A nota cualificativa do alumno obtense 

da seguinte maneira: 

70% → nota do exame 

30% → nota do traballo 

Utilizarase como material básico de traballo o libro de texto empregado durante 

o curso pendente.  

De non aprobar a materia, entre o período do 6 ao 22 de xuño poderán 

superala  a través dun traballo e a realización dunha proba escrita. Faráselle un 

seguimento nas horas establecidas de titoría para este alumnado. A nota 

cualificativa do alumno obtense da mesma maneira ca ó longo do curso. 

 

1.6 Criterios de promoción do alumnado de curso/etapa: 

Os criterios de promoción de curso serán os establecidos na Orde do 25/01/22 

pola que se actualiza a normativa de avaliación no sistema educativo de 

Galicia. É dicir: 

Promocionará de curso o alumnado que supere todas as materias ou teña 

avaliación negativa en 2 materias. 

- Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir que o 

alumno/a promocione se considera que se cumpran tamén todas estas 

condicións: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en tódalas materias nas 

que estea matriculada/o nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non 

superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte. 



c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de 

recuperación. 

d) Que o equipo docente estime que a promoción beneficiará a súa evolución 

académica. 

1.7. Criterios de Titulación: 

Obterá o título de graduado na ESO o alumnado que supere todas as materias. 

Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do 

título por parte dunha alumna/o, sempre que se cumpran tamén todas as 

condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en tódalas materias en 

que estea matriculada/o nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o adquirise as competencias 

establecidas. 

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o alcanzase os obxectivos da 

etapa. 

 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3ª 

avaliación e a avaliación final na ESO: apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría. 

2.1. Metodoloxía: 

Intercalaranse sesións de repaso e de resolución de dúbidas con sesións de 

realización de exercicios de reforzo e ampliación. 

Traballo individual e en parellas. 

2.2. Actividades tipo: 

Proba escrita, probas orais, e exercicios de reforzo e ampliación. 

Estas actividades poderán servir para subir nota pero nunca para baixar. 

Os alumnos que superen a materia por trimestres, poden subir como máximo 1 

punto a nota media obtida durante o curso. Para iso teñen que ter todas as 

respostas dos exercicios de ampliación correctas. 

2.3. Materiais e recursos 



Libro de texto, caderno, pizarra dixital 

3. Protocolo para a elaboración do informe de avaliación individualizado: 

A partir das cualificación, reflexións conxuntas e conclusións extraídas da 

sesión da terceira avaliación elaborarase un informe individual de avaliación 

para cada alumno/a coa materia pendente. Nese informe concretaranse os 

contidos, criterios de avaliación, obxectivos e competencias que o alumno/a 

debe recuperar para aprobar a materia. Este informe servirá de punto de 

partida para o deseño das actividades de recuperación a desenvolver entre o 6 

e 22 de xuño. 

4. Criterios de outorgamento de matrículas de honra na ESO: 

O alumnado que, despois da avaliación final de 4º curso, obtiveran unha nota 

media de 4º curso igual ou superior a 9 puntos, poderá recibir a mención de 

matrícula de honra. 

Dita mención poderá concederse, como máximo, o 5 % do total do alumnado 

matriculado no centro para ese curso. En todo caso, cando no centro docente o 

total do alumnado matriculado en cuarto curso de educación secundaria 

obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse unha soa mención de 

matrícula de honra. 

5. Aprobación e publicidade: 

Aprobación no claustro. 

Publicación na páxina web do centro. 

Información ás familias/alumnado por parte dos titores/as. 

 

 

 


