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4.4. A AVALIACIÓN NA ESO
4.4.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (VER
PUNTO 24.-ADAPTACIÓN DOS CURRÍCULOS ANTE A SITUACIÓN DE
PANDEMIA POLO COVID 19 POR NIVEL E MATERIA)

a) A análise continuada das actitudes e progreso do alumno por medio
de:


A observación directa, que permítenos medir:
-o seu grao de esforzo e interese
-a súa participación en: coloquios, traballos, exercicios,
formulación de dúbidas, axuda ós seus compañeiros, etc.
 O control das actividades escolares:
- Caderno de aula e caderno de prácticas.
- Resolución de exercicios.
- Tarefas a realizar na casa.
- Traballos feitos individualmente ou en grupo
- Confección de esquemas.
- Resumes.
- Lecturas.
- Confección de carteis.


O caderno de prácticas no que o alumno reflicte todas as
actividades realizadas no laboratorio ó longo do curso así como as
súas conclusións persoais respecto das mesmas.

(O caderno de prácticas é un instrumento moi útil para obter información acerca
de: a comprensión das distintas actividades, as formas de expresión utilizadas polo
alumno, o xeito de presentalos seus traballos,….)
Nesta actividade se valorará o traballo desenvolvido e outros aspectos
como:
A limpeza na presentación.
O orde.
O número de actividades prácticas desenvolvidas.
O grao de consecución dos obxectivos.
A orixinalidade no enfoque.
O método empregado.
As conclusións finais.
O caderno de prácticas é un traballo persoal do alumno e non pode ser
copiado doutros compañeiros.
b) A corrección das probas escritas elaboradas ao longo do curso.
Os exames escritos constarán de preguntas variadas, co fin de que todos
os alumnos podan reflectir de forma axeitada as súas destrezas de
aprendizaxe e comprensión, como:
Preguntas tipo test
Preguntas de verdadeiro e falso
Preguntas para desenvolver
Interpretación de esquemas

Interpretación de textos
Interpretación de fotografías
Parágrafos para completar
Realización de gráficos
Interpretación de gráficas
Nos exames se valora o grao de consecución dos obxectivos mínimos
propostos no respectivo nivel (adquisición comprensiva dos conceptos,
CONTIDOS MÍNIMOS, básicos) incluídos na programación.
4.4.2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1º ESO
Faranse 2 /3 exames por avaliación
Nota da avaliación:
-O 70 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción
que nunha delas teña unha nota inferior a 3).
-O 15% da nota será o resultado das actividades propostas(detallado no
apartado 4.1. a), por:
A profesora titular da clase
A profesora de prácticas.
-15% actitude e esforzo: atende na clase e no laboratorio, participa e non
molesta, trae os materiais necesarios para desenvolver as tarefas, é consciente dos
erros cometidos e os corrixe.
Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de
recuperación que incluirá toda a materia desa avaliación. O alumnado será
informado da puntuación acadada.
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un
5, a excepción de que nunha delas teña unha nota inferior a 3, e nese suposto, a
nota final será insuficiente.
Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán
unha nova posibilidade de recuperar a materia cualificada cun insuficiente.
Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de setembro que
abrangue todos os contidos. Na proba de setembro os alumnos deberán superar
unha proba escrita de contidos mínimos.

*Observacións:
-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados
coa nota numérica de 1 nese exame, excepto cando presenten xustificantes da súa
ausencia:
-

Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando
xustificación.
Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por
coincidir coa data fixada de exame, aportando xustificación.

-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido
empregando información extraordinaria dos contidos do exame, mediante
“chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben
reciba axuda oral doutro membro do alumnado, será avaliado cunha nota de 0. Así

mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que faciliten axuda, ben oral ou
escrita, a outro alumno.

3º e 4º E.S.O.
a) Bioloxía e Xeoloxía:
Faranse 2 exames por avaliación
Nota da avaliación:
-O 80 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción
que nunha delas teña unha nota inferior a 3).
-O 20% da nota será o resultado da análise continuada das actitudes e
progreso do alumno, 5% observación directa e 15% control das actividades
escolares (detallado no apartado 4.1. a), pola profesora titular tanto na aula como
no laboratorio pois en 3º e 4º da ESO non temos desdobres de laboratorio.
Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de
recuperación que incluirá toda a materia desa avaliación. O alumnado será
informado da puntuación acadada.
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5
,a excepción de que nunha delas teña unha nota inferior a 3, e nese suposto, a
nota final será insuficiente.
Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán
unha nova posibilidade de recuperar a materia cualificada cun insuficiente.
Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de setembro que
abrangue todos os contidos. Na proba de setembro os alumnos deberán superar
unha proba escrita de contidos mínimos.

b) Cultura Científica
Nota da avaliación:
-O 60% da nota obterase da media das probas escritas realizadas (a
excepción que nalgunha delas teña unha nota inferior a 3.5).
-O 30% da nota será o resultado do control das actividades escolares
(apartado 4.1. a). Terá relevancia a realización de traballos, feitos individualmente
ou en grupo (terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das
ilustracións, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado,
a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc...) así como a
exposición dos mesmos (a capacidade discursiva, o rigor científico, a linguaxe
utilizada, etc...). Tamén se valorará cos alumnos se informen e se interesen por
noticias relevantes na ciencia ao longo do curso.
-O 10% se valorará por medio de observación directa (apartado 4.1. a)
Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de
recuperación que incluirá toda a materia desa avaliación. O alumnado será
informado da puntuación acadada.
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5
,a excepción de que nunha delas teña unha nota inferior a 3, e nese suposto, a
nota final será insuficiente.
Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán
unha nova posibilidade de recuperar a materia cualificada cun insuficiente.
Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de setembro que
abrangue todos os contidos. Na proba de setembro os alumnos deberán superar
unha proba escrita de contidos mínimos.
*Observacións pra tódolos alumnos de 3º e 4º da ESO:
-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados
coa nota numérica de 0 nese exame, excepto cando presenten xustificantes da súa
ausencia:
-

Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando
xustificación
Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por
coincidir coa data fixada de exame, aportando xustificación.

-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido
empregando información extraordinaria dos contidos do exame, mediante
“chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben
reciba axuda oral doutro membro do alumnado, será avaliado cunha nota de 0. Así

mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que faciliten axuda, ben oral ou
escrita, a outro alumno.

4.4.3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES.
Para as materias pendentes a profesora de cada grupo, en coordinación
coa Xefa de Departamento, proporá ós alumnos/as a realización duns traballos por
avaliación ao longo do curso. Os traballos terán unhas datas límite de entrega
determinada. Os alumnos deberán presentarlle a profesora, ou a Xefa de
Departamento, os traballos dentro dese prazo para que sexan cualificados (salvo
unha causa moi xustificada non se admitirán traballos fora de prazo).
Toda esta información se entregará a cada alumno/a e estará exposto no
taboleiro do Departamento.
A nota resultante será a media das cualificacións acadadas. Se o
alumno ten as tres avaliacións aprobadas (media 5), terá a materia superada. Se
nalgunha das tres non acadou unha nota superior a 3, non se lle faría a media e,
polo tanto, estaría suspenso.
A profesora do grupo verificará a progresión do alumno/a durante o curso e
axudarao resolvendo as dúbidas que este lle formule.
4.4.4. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL
a) Durante o primeiro mes do curso escolar a profesora realizará unha
avaliación inicial do alumnado.
b) Dita avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións
relativas ao desenvolvemento do currículo e para a súa adecuación ás
características e coñecementos do alumnado.
Entre os instrumentos que poderá utilizar o profesor que fai á avaliación inicial,
figuran os seguintes:
-

Probas orais e escritas
Caderno de clase con resumos, esquemas e actividades
Lectura comprensiva
Exposicións orais, debates, asembleas, coloquios, dramatizacións
Traballos escritos que esixan procura, selección e tratamento de información
Solución de problemas
Realización de traballos en grupo
Observación da actitude e o esforzo diario.

17.- A AVALIACIÓN NO BACHARELATO
17.1. BACHARELATO 1º CURSO
17.1.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
a) A análise continuada das actitudes e progreso do alumno por
medio de:


A observación directa, que permítenos medir:
-o seu grao de esforzo e interese
-a súa participación en: coloquios, traballos, exercicios,
formulación de dúbidas, etc.
 O control das actividades escolares:
-

Resolución de exercicio
Confección de esquemas
Desenvolvemento de traballos
Prácticas no laboratorio, etc.

b) A corrección das probas escritas elaboradas ao longo do curso.
Os exames escritos constarán de preguntas variadas, co fin de que todos
os alumnos podan reflectir de forma axeitada as súas destrezas de
aprendizaxe e comprensión, como:
Preguntas tipo tema
Preguntas tipo test
Preguntas de verdadeiro e falso
Preguntas de diferenzas e semellanzas
Preguntas de relacionar con frechas columnas de términos
Definicións
Cuestións breves
Interpretación ou elaboración de debuxos, figuras, gráficos,
esquemas...
Nos exames se valora o grao de consecución dos obxectivos mínimos
propostos no respectivo nivel (adquisición comprensiva dos conceptos
,CONTIDOS MÍNIMOS, básicos) incluídos na programación.
17.1.2 CRITERIOS DE CUALIFICACION
ANATOMÍA APLICADA

PARA BIOLOXÍA-XEOLOXÍA E

Faranse 2 exames por avaliación.
Nota da avaliación:
-O 80 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción
que nunha delas teña unha nota inferior a 4).
-O 20% da nota será o resultado da análise continuada das actitudes e
progreso do alumno (observación directa e control das actividades escolares).

Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de
recuperación que incluirá toda a materia desa avaliación. O alumnado será
informado da puntuación acadada.
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5
,a excepción de que nunha delas teña unha nota inferior a 4, e nese suposto, a
nota final será insuficiente.
Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán
unha nova posibilidade de recuperar a materia cualificada cun insuficiente.
Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de setembro que
abrangue todos os contidos. Na proba de setembro os alumnos deberán superar
unha proba escrita de contidos mínimos.

17.1.3. CRITERIOS DE CUALIFICACION PARA CULTURA CIENTÍFICA
Nota da avaliación:
-O 70% da nota obterase da media das probas escritas realizadas (a
excepción que nalgunha delas teña unha nota inferior a 3,5)
-O 20% da nota será o resultado do control das actividades escolares
(apartado 4.1. a). Terá relevancia a realización de traballos, feitos individualmente
ou en grupo (terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das
ilustracións, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado,
a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc...) así como a
exposición dos mesmos (a capacidade discursiva, a linguaxe utilizada, etc...).
Tamén se valorará cos alumnos se informen e se interesen polas noticias sobre
aspectos científicos que acontezan ao longo do curso.
-O 10% restante valorarase por medio da observación directa (apartado
4.1. a).
Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de
recuperación que incluirá toda a materia desa avaliación. O alumnado será
informado da puntuación acadada.
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5
,a excepción de que nunha delas teña unha nota inferior a 4, e nese suposto, a
nota final será insuficiente.
Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán
unha nova posibilidade de recuperar a materia cualificada cun insuficiente.
Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de setembro que
abrangue todos os contidos. Na proba de setembro os alumnos deberán superar
unha proba escrita de contidos mínimos.

*Observacións para tódolos alumnos de 1º de bacharelato:
-No caso de que un alumno/a perda o dereito á avaliación continua, se
realizará unha proba escrita sobre todos os contidos da avaliación, ao mesmo nivel
que no grupo de referencia. Asemade, no caso de que existan traballos
obrigatorios, tamén deberán ser presentados.
Dado que houbo unha perda do dereito a avaliación continua, si contarán os
traballos realizados aos que se fai referencia no apartado anterior, pero non as
probas escritas que houbera realizado.
-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados
coa nota numérica de 0 nese exame, excepto cando presenten xustificantes da súa
ausencia:
Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación
Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por coincidir
coa data fixada de exame, aportando xustificación.
-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido
empregando información extraordinaria dos contidos do exame, mediante
“chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben
reciba axuda oral doutro membro do alumnado, será avaliado cunha nota de 0. Así

mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que faciliten axuda, ben oral ou
escrita, a outro alumno.

17.2. BACHARELATO 2º CURSO (BIOLOXÍA):

17.2.1 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
a) A análise continuada das actitudes e progreso do alumno por
medio de:


A observación directa, que permítenos medir:
-o seu grao de esforzo e interese
-a súa participación en: exercicios, formulación de dúbidas.
 O control das actividades escolares:
-

Resolución de exercicio
Confección de esquemas
Desenvolvemento de traballos
Prácticas no laboratorio

b) A corrección das probas escritas
c) O seguimento dos traballos prácticos obrigatorios

Nos exames se valora o grao de consecución dos obxectivos mínimos
propostos no respectivo nivel (adquisición comprensiva dos conceptos
(CONTIDOS MÍNIMOS) básicos incluídos na programación.

17.2.2. CRITERIOS DE CUALIFICACION
Faranse, como mínimo, 2 exames por
adecuarase ao modelo de exame ABAU.

avaliación

e

cada

exame

Nota da avaliación:
-O 90 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción
que nunha delas teña unha
nota inferior a 4).
-O 10% da nota será o resultado da análise continuada das actitudes e
progreso do alumno (observación directa e control das actividades escolares) e da
valoración dos traballos prácticos obrigatorios.
Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de
recuperación que incluirá toda a materia desa avaliación. O alumnado será
informado da puntuación acadada.
A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un
5, a excepción de que nunha delas teña unha nota inferior a 4, e nese suposto, a
nota final será insuficiente.
Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán
unha nova posibilidade de recuperar a materia cualificada cun insuficiente.
Para subir nota será imprescindible presentarse ao exame final de toda a
materia que se levara a cabo a final de curso. O alumnado poderá presentarse
voluntariamente e decidir si entrega ou non o seu exame a profesora para ser
cualificado.
Os alumnos/as suspensos en maio realizarán a proba de xuño que
abrangue todos os contidos.
O modelo de exame se axustará de novo ó das probas ABAU.
*Observacións:
-No caso de que un alumno/a perda o dereito á avaliación continua, se
realizará unha proba escrita sobre todos os contidos da avaliación, ao mesmo nivel
que no grupo de referencia. Asemade, no caso de que existan traballos
obrigatorios, tamén deberán ser presentados.
Dado que houbo unha perda do dereito a avaliación continua, sí contarán os
traballos realizados aos que se fai referencia no apartado anterior, pero non as
probas escritas que houbera realizado
-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados
coa nota numérica de 0 nese exame, excepto cando presenten xustificantes da súa
ausencia:
-

Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando
xustificación

-

Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por
coincidir coa data fixada de exame, aportando xustificación.

-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido
empregando información extraordinaria dos contidos do exame, mediante
“chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben
reciba axuda oral doutro membro do alumnado, será avaliado cunha nota de 0. Así

mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que faciliten axuda, ben oral ou
escrita, a outro alumno.

17.3. RECUPERACIÓN MATERIAS PENDENTES
Para as materias pendentes a profesora de cada grupo, en coordinación coa
Xefa de Departamento, proporá aos alumnos/as, que teñan a materia pendente, a
realización dun exame cada trimestre (se dividen os contidos da materia en tres
bloques). A nota resultante será a media das cualificacións acadadas. Se o
alumno ten as tres avaliacións aprobadas (media 5), terá a materia superada. Se
nalgunha das tres non acadou unha nota superior a 4, non se lle faría a media e,
polo tanto, estaría suspenso.
A profesora do grupo verificará a progresión do alumno/a durante o curso e o
axudará resolvendo as dúbidas que este lle formule.
En calquera caso, os alumnos teñen a opción de realizar unha proba global
que terá lugar no en abril/maio.

