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Criterios de cualificación 

 

Etapa: ESO Curso: 2º Grupo: C Titor/a: Sergio Tojo 

Consideracións xerais de etapa: 

1. Faranse dous exames como mínimo en cada trimestre. 

2. Os alumnos que falten a un parcial perderán o dereito a facelo independentemente da causa. A materia dese parcial incluirase no 
exame de avaliación. En caso de faltar a un exame de avaliación, repetirase no momento en que o profesor(a) o considere oportuno. 

3. Os exames realizados serán entregados ós alumnos na aula para que comproben os criterios de corrección aplicados e reclamen 
posibles anomalías ou erros involuntarios que puideran cometerse. En ningún caso poderán sacarse fóra do Centro. 

4. En caso de que ó alumno sexa sorprendido copiando (ou intentándoo) nun exame (independentemente do método utilizado), a no-
ta de dito exame será de 1. 

5. En ningún caso obterá unha cualificación positiva un alumno no que se observe un abandono notorio da materia (actitude pasiva, 
ausencia ás clases, retrasos continuos, non realización de exercicios…). 

6. Na corrección dos exames teranse en conta a presentación e as faltas de ortografía. Na rúbrica de cada seminario aparecen recolli-
das as porcentaxes correspondentes. 

7. Para recuperar as avaliacións, terase en conta a nota do exame de recuperación e as notas dos traballos e da actitude da seguinte 
avaliación, seguindo as porcentaxes de cualificación establecidos. A nota obtida nas recuperacións das avaliacións nunca será superior 
a 5, exceptuando as materias con avaliación continua. A 3ª avaliación recuperarase na semana de exames globais. 

8. O exame da convocatoria extraordinaria de setembro consistira nunha única proba (exame, puntuado de 1 a 10) que versará sobre 
tódolos contidos traballados durante o curso. 

9. Os alumnos que teñan materias pendentes de cursos anteriores  serán informados individualmente polo profesorado. 

10. As notas poderán ser vistas a través da plataforma “Educamos”. 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Matemáticas Profesor/a Isabel Molins 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Mínimo 2 Probas por Avaliación 

- Dependerá do número de STEPS de cada avaliación.  
- Faranse dous probas como mínimo en cada avaliación 
- O contido destas probas será como máximo de 2 STEPS. 
- O alumnado e sempre avisado cun mínimo de 2 semanas de antelación da data da proba (indicando os contidos da proba) 

tanto na aula, as familias son sempre avisadas por educamos (no apartado exames) e cun mínimo de 2 semanas de antelación 
da data da proba (indicando os contidos da proba) 

- O peso de cualificación de cada proba será repartida de xeito equitativo, en base o numero de probas realizadas na avaliación, 
(incluíndo o global que terá peso de cualificación coma unha proba mais), Por exemplo: si se fan 4 probas nunha avaliación o 
peso de cada proba será dun 25% 

Traballo: 
Corresponderá aos seguintes conceptos: exercicios diarios (libro, campo base, oxixeno, autoavaliación , as rutinas de pensamento, ma-
pas conceptuais), Libreta e tarefas de Teams 
Este traballo de aula:  

1. No caso dos exercicios diarios, revisarase de xeito aleatorio ( no caso de non facerse se informará as familias por educamos) e 
no caso da libreta revisarase de xeito aleatorio e cos exercicios diarios dos contidos de cada proba: presentarase sempre o dia 
anterior o mesmo dia proba (no caso de non entregarse para súa avaliación se informará as familias por educamos) 

2. Libreta: Revisarase de xeito aleatorio durante a avaliación, e  presentarase SEMPRE O DIA ANTERIOR O MESMO DIA DA PROBA, cos 
exercicios diarios dos contidos de cada proba: (no caso de non entregarse en data para súa avaliación, informarase as familias 
por educamos)  

Terase en conta para a súa cualificación os seguintes puntos:  
- Completa, realizados todos os exercicios diarios (libro, campo base, oxixeno, autoavaliación , as rutinas de pensamento, mapas 

conceptuais) realizados por cada step, 



 
Criterios de cualificación 

 

- Corrixida adecuadamente (no que se deberán indicar os fallos) 
- Ordenada e limpa 

 

3. Tarefas de Teams: Que correspondese cos Boletíns de reforzo dalgún step (ecuacións de 1º e 2º grao, sistemas de ecuacións), 
Terase en conta para a súa cualificación os seguintes puntos: 

- Entregados dentro da data,  
- Completos (realizados todos os exercicios da tarefa) 
- Ordenados e boa presentación (limpeza) 

Actitude: 
Observación diaria na aula; actitude, asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura na clase, chama-
das de atención, traer o material axeitado para realizar as tarefas diarias 
En concreto, valorarase o interese manifestado polo alumno/a no desenrolo do traballo diario cos seguintes ítems: 

1. Escribir os datos e as fórmulas. 
2. Desenvolver as operacións acordo co nivel ( Indicala, despexar, substituír) 
1. Utilización correcta dos signos e da linguaxe matemática. 
2. Destacar a solución coas unidades de medida correspondentes. 
3. Corrección dos erros, e repetindo o exercicio. 
4. Utilizar as ferramentas de debuxo cando sexa preciso. 
5. Evitar borróns 
6. Libreta: Completa cos exercicios realizados en cada step, corrixida adecuadamente, ordenada y limpa 
7. Coidar a caligrafía 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Lingua Galega Profesor/a Mar Villaverde Ríos 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis:  

- 70% exames e lecturas (faranse 2 como mínimo, o segundo ten máis valor) 
Traballo: 

- 20% traballo, observación diaria na aula 
Actitude: 

- 10% traballo e comportamento 
 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Lengua Castellana Profesor/a Conchi Quintás 
Ponderacións: Exames Parcial 20% 

Global 40% 
Traballo Ex. lectura:15% 

Traballo: 15% 
Actitude 
traballo diario: 

10% 

Nº exames/controis: Dous exames cada trimestre, que suporán o 60% da nota da materia (un parcial, 20%, e un global, 40%). O 
alumno que copie obterá automaticamente un 1. 
Engádese aquí o exame de lectura (ver especificacións no apartado). 

As lecturas dos libros nos tres trimestres e a realización dun traballo e un exame proposto pola profesora para cada un deles. Neste 
caso, o traballo suporía un 15% e o exame un 15%.    
O alumno que non entregue o traballo ou que copie os seus contidos doutro alumno ou de internet obterá automaticamente un 0 e re-
percutirá á baixa no apartado de actitude.   
No caso de que circunstancias externas á materia impidan o anterior, farase unicamente un traballo ou un exame que suporá o 30%. 
Traballo e actitude: 
A actitude na aula e con respecto da materia, a participación e o traballo diarios valoraranse mediante unha rúbrica por avaliación e 
suporán o 10% da cualificación final en cada trimestre. Consideraranse neste apartado:    
-Tarefas diarias, cuestionarios feitos na aula ou na casa.   
-As anotacións do traballo  e comportamento diario da clase.   
-Participación activa durante o desenvolvemento das clases.  
Outras consideracións:  
-A presentación nas probas e traballos escritos terase en conta. Poderase descontar da cualificación final obtida en cada proba ou traba-
llo ata un máximo de 0,50 puntos, repartidos do seguinte xeito: 
-Por unha mala presentación de probas ou traballos: tachaduras reiteradas, desorganización de ideas ou contido, etc. Descontaráse 0,25 
da nota final.   
-Por a ausencia dos marxes adecuados descontaráse 0,25 da nota final.   
-O erros de puntuación ou erros nas normas ortográficas valoraranse da seguinte maneira: cada falta ortográfica significará unha redu-
ción de nota de 0´20 puntos e o erro no til descontará 0´10 puntos. Ata un máximo de 1,50 puntos. Cada falta repetida contará unha soa 
vez. 



 
Criterios de cualificación 

 

RECUPERACIÓNS 
1. RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS:   

 Levaráse a cabo unha proba para recuperar cada unha das avaliacións (agás a terceira: convocatoria de xuño). Requisitos para 
recuperar: 5 y en actitude da seguinte avaliación un mínimo de 5. A nota obtida nas recuperacións das avaliacións nunca será 
superior a 5.   

2. CONVOCATORIA DE XUÑO:   
  A nota final de xuño  farase coa nota media das tres avaliacións(3 superadas).   
 Con dúas avaliacións suspensas irán  exame final de xuño con toda a materia do curso.   
 Con unha avaliación presentaranse en xuño á recuperación da correspondente avaliación. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Inglés  Profesora Beatriz Pouso 
Ponderacións: Exames  

Exames orais: 
 Speaking Listening 

60 % 
20% 

Traballo: 10% Actitude 10% 

Nº exames/controis: - Entre dous e tres exames escritos por avaliación (grammar, vocabulary, reading-comprehension and writing). 
- Entre un e dous exames orais por avaliación (Speaking Exams). 
- Un exame de comprensión oral (Listening-Comprehension Exam). 

Outras consideracións: 
Na 2ª avaliación realizarase un control da lectura obrigatoria do curso, o resultado deste control fará media cos exames por unidade. 
Traballo: 

 As anotacións do traballo diario na clase e a corrección dos exercicios propostos para facer na clase ou na casa. 
 Os traballos escritos de redacción que se fan por unidade (Writing Tasks). 

Conseguiranse puntos, un a un, a modo de positivos, ata un máximo de 10 puntos por trimestre. 
Actitude: 

 O uso do inglés na aula (Use of English). 
 A participación positiva. 
 A atención na clase e o interese pola materia. 
 O correcto uso do material necesario na clase. 

Conseguiranse puntos, un a un, a modo de positivos, ata un máximo de 10 puntos por trimestre. 
 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Xeografía e Historia Profesor/a Sergio Tojo 
Ponderacións: Exames 60% Traballo 30% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Mínimo 2 controis por trimestre. 
Ponderacións: Todos os controis terán o mesmo peso (se son dous o peso será dun 30% cada un, se son 3 un 20%). 
Traballo: 
Tarefas feitas na casa. 
Tarefas feitas na clase (traballos, exercicios, cuestionarios...) individualmente. 
Actitude: 
Participación activa na clase (preguntando dúbidas e respondendo a cuestións expostas) seguindo a pauta  establecida polo profesor. 
Fomento do silencio cando está a preguntar unha dúbida un compañeiro, explicando o profesor… 
Interese (traer o material necesario, estar sentado na aula cando chega o mestre, elevado nivel de atención). 
 

Materia Física e Química Profesor/a José López 
Ponderacións: Exames 80% Traballo e actitude 20% Actitude  
Nº exames/controis: 2 exames mínimo. 
Todos os exames teñen o mesmo peso. Faise a nota media de ambos e se multiplica po 0’8 para o cálculo do 80%. 
Traballo: 
Revisión de libretas. Suma ata 2 puntos que é o 20% da nota. 
Actitude: 
A actitude negativa restará ata un máximo de 2 puntos. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia SLE-Francés Profesor/a Lydie Borra 
Ponderacións: Exames 60% Traballo 20% Actitude 20% 
Nº exames/controis: Dos exames escritos: parcial e global + un exame de escoita + un exame de produción oral en cada trimestre. 
Sistema de Recuperación: 

- A avaliación do curso ten carácter continuo e sumativa por repartir as probas ao largo do trimestre e porque toda a materia da-
da na clase inclúese durante todo o ano en todos os exames do curso. 

- Aqueles alumnos que obtivesen una cualificación negativa na primeira ou na segunda avaliación poderán recuperala coas ou-
tras dúas avaliacións aprobadas.  

- Aqueles alumnos que obtivesen una cualificación negativa na terceira avaliación farán unha recuperación da materia en xuño 
cos contidos mínimos establecidos na Programación da(s) avaliación(s) suspendida(s) (punto 14), podendo so acadar un máxi-
mo de 5 na media final.  

- A final do curso, aqueles alumnos que obtivesen varias cualificacións negativas farán unha recuperación global da materia en 
xuño cos contidos mínimos establecidos na Programación da(s) avaliación(s) suspendida(s) (punto 14) podendo so acadar un 
máximo de 5 na media final.  

- Os alumnos que non superen a materia en xuño, terán a oportunidade de recuperar a materia coa superación dunha proba ex-
traordinaria escrita cos contidos mínimos establecidos na Programación da(s) avaliación(s) suspendida(s) (punto 14) que se le-
vará a cabo en setembro. Dado o carácter extraordinario desta convocatoria, a nota final obterase exclusivamente da nota numé-
rica do exame. 

Traballo: 
Para a valoración do traballo persoal continuo se observará as seguintes tarefas: 

1. O exercicios feitos na clase e na casa. 
2. As notas dos traballos persoais en equipo ou individual.   
3. A observación das habilidades nas actividades en equipo.   

Para avaliar obxectivamente os traballos escritos e orais, o profesor usará unhas rúbricas compostas dos distintos contidos e criterios 
que deben incluír os traballos previamente acordados.  
  



 
Criterios de cualificación 

 

Actitude: 
Para la valoración da conduta se realizará unha observación continua utilizando os seguintes criterios: 

1. A asistencia na clase (tendo en conta su obrigatoriedade). 
2. A súa boa participación no desenvolvemento da clase.  
3. O respecto do material, das normas e das consignas. 
4. A claridade, limpeza e respecto da data de entrega dos seus traballos. 
5. O respecto das intervencións e dereitos do seus compañeiros e respecto da quenda de palabra.  
6. A limpeza, organización e dispoñibilidade do seu material que a profesora poderá revisar sen previo aviso cando estime opor-

tuno.  
7. A iniciativa para coller os apuntes e a corrección no seu caderno.  
8. Interese en atender as explicacións e consultar dúbidas co profesor. 
9. Esforzo en pronunciar o máis correctamente posible.  
10. Utilización da lingua francesa en clase. 

Para avaliar obxectivamente a conducta, o profesor anotará no seu caderno, a final de cada sesión, as posibles faltas dun ou varios cri-
terios de avaliación que se contabilizarán a final do trimestre para calcular a media deste apartado. 

 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Relixión Profesor/a Conchi Ruiz 
Ponderacións: Exames 60% Traballo 30% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 2 exames; 1 parcial (20%) e 1 global (40%).  
No caso das avaliacións nas que se realice un proxecto, este substituirá ao exame parcial ou global (en función da duración e extensión 
do mesmo). 

- Na corrección de exames, ademais dos contidos, avaliarase: 
o A presentación, na cal se terá en conta: liñas (debe escribirse recto; por este motivo, o alumno poderá levar ao exame 

unha folla con liñas guía), marxes, expresión, riscadas. No caso de non cumprir estes criterios , descontarase ata 0,5 pun-
tos. 

o A ortografía. As faltas de ortografía sancionaranse do seguinte xeito: 
 Penalización de 0.05 puntos por cada acento ortográfico mal posto ou non colocado. 
 Penalización de 0.1 puntos por calquera outra falta. 
 Poderase restar ata acadar un máximo de 1,5 puntos. 
 Poderase recuperar a nota presentando unha redacción coas palabras nas que cometeu erros ortográficos ben es-

critas. 
- Os exames realizados serán entregados ao alumnado para que comprobe os criterios de corrección e copie os erros ortográficos.  
- Quen non acade os obxectivos en dúas avaliacións, terá que presentarse en xuño con toda a materia traballada ao longo do cur-

so. 
- Quen suspenda a materia en xuño terá dereito a unha proba extraordinaria en setembro. 
- A proba de setembro examinará da totalidade da materia, independente das avaliacións que tivese suspensas en xuño. 

Para setembro, poderá facerse un traballo opcional que computará un 25% da nota se o rapaz obtén no exame unha nota igual ou su-
perior a 4. 
Traballo: 

- Consideraranse neste apartado: traballos da avaliación, tarefas diarias, cuestionarios feitos na aula (Kahoot, Forms...) 
- Terase en conta o correcto desenvolvemento do traballo realizado no que se valorará a capacidade de razoamento, vocabulario, 

rigor na expresión, etc. 
- Os traballos teñen data límite de entrega. No caso de que un alumno non o entregue dentro deste período, non se lle recollerá. 



 
Criterios de cualificación 

 

Este/a alumno/a será avaliado/a igualmente tendo en conta o resto dos seus resultados académicos. 
- Na corrección, ademais dos contidos, avaliarase: 

o A presentación, na cal se terá en conta: liñas (debe escribirse recto; por este motivo, o alumno poderá levar ao exame 
unha folla con liñas guía), marxes, expresión, riscadas, bibliografía ou webgrafía. No caso de non cumprir estes criterios , 
descontarase ata 0,5 puntos. 

o A ortografía. As faltas de ortografía sancionaranse do seguinte xeito: 
 Penalización de 0.1 puntos por cada acento ortográfico mal posto ou non colocado. 
 Penalización de 0.2 puntos por calquera outra falta. 
 Poderase restar ata acadar un máximo de 1,5 puntos. 

- Polo xeral, os traballos e tarefas serán propostos e enviados por Teams. 
Actitude: 
Considerarase neste apartado: seguimento do traballo diario, participación, material, puntualidade (na entrada e nas entregas de tare-
fas), actitude e comportamento. No traballo diario valorarase o interese, a orde, o coidado do material e o axeitado uso deste. 

 

Materia Educación Física Profesor/a Joaquín Respino 
Ponderacións: Exames  Autoavaliación  Actitude  
Nº exames/controis:  
Dependendo da avaliación pero como mínimo un por cada parte dos contidos traballados 
Autoavaliación 
Sae da nota que se poñen os propios alumnos en función de si traballaron, atenderon e se esforzaron na clase, trouxeron o material, 
foron puntais na chegada, saída e realización das actividades propostas, e de si colaboraron e respectaron cos e aos seus compañeiros. 
Actitude: 
O 100% da nota que pon o profesor vai en función de: ASISTENCIA (20%), PUNTUALIDADE (20%, na chegada, saída e realización 
das actividades propostas), INTERÉS E ESFORZO (20%, realizado nas tarefas propostas), o MATERIAL (20%), COLABORACIÓN E 
RESPECTO AOS COMPAÑEIROS (20%). 
  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Tecnoloxía Profesor/a José López 
Ponderacións: Exames e prácti-

cas 
45% exames e 
45% prácticas 

Traballo e actitude 10% Actitude  

Nº exames/controis: 2 exames como mínimo ou un exame e unha práctica como mínimo. Se só se fan exames ou só se fan prácticas, 
entón esa parte conta o 90% 

Todos os exames e prácticas teñen o mesmo peso. 
Traballo: 
Revisión de libretas. Suma ata 1 puntos que é o 10% da nota. 
Actitude: 
A actitude negativa restará ata un máximo de 1 punto. 

 

Materia Música Profesor/a Jacobo Teixeira 
Ponderacións: Exames 50% Traballo 30% Actitude 20% 
Nº exames/controis:  
Todos os controis terán o mesmo peso. Mínimo un exame por contido traballado. 
Traballo: 
Tarefas feitas na casa. 
Tarefas feitas na clase individualmente de carácter creativo: traballos, exercicios escritos, interpretacións musicais... 
Actitude: 
Participación activa na clase (preguntando dúbidas e respondendo a cuestións expostas) seguindo a pauta  establecida polo profesor. 
 Fomento e valoración do silencio cando está a preguntar unha dúbida un compañeiro, explicando o profesor, antes e durante a inter-
pretación dunha peza... 

 


