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Criterios de cualificación 

 

Etapa: ESO Curso: 3º Grupo: B Titor/a: María Jerez 

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 Javier Anta 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis:  
Dependerá do número de STEPS da avaliación. Faranse dous exames como mínimo en cada trimestre. 
Traballo: 
Corresponderá aos seguintes conceptos: exercicios diarios , as rutinas de pensamento, estratexias, mapas conceptuais... 
Actitude: 
Observación diaria na aula; actitude, asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura na clase, chamadas 
de atención, traer o material axeitado... 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) 
3. Utilización correcta dos signos e da linguaxe matemática. 
4. Destacar a solución coas unidades de medida correspondentes. 
5. Corrección dos erros, e repetindo o exercicio. 
6. Utilizar as ferramentas de debuxo e geogebra cando sexa preciso. 
7. Respectar as marxes. 
8. Evitar borróns 
9. Coidar a caligrafía 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Lingua Galega Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis:  
70% exames e lecturas (faranse 2 como mínimo, o global ten máis valor) 
Traballo: 
20% traballo (tanto o que se fai na clase como o, excepcionalmente, proposto para realizar na casa) e observación diaria na aula. 
Actitude: 
10% vinculado ao traballo (disposición e participación á hora de traballar a materia). 
 

Materia Xeografía e Historia Profesor/a Ana Quiza 
Ponderacións: Exames 60% Traballo 30% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Un 1º parcial (Ex. Temas 1 e metade do 2) e  2º parcial (Ex. Temas metade do 2 e 3 ) 
Ponderacións:  1º parcial 30% e 2º parcial 30% 
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). 
 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Lengua Castellana Profesor/a Kattia Carril 
Ponderacións: Exames Parcial 20%   

Global 40% 
Traballo Ex. lectura:15%   

Traballo: 15% 
Actitude 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 corrección formal no uso da lingua escrita e oral terase en conta. Podéndose descontar da cualificació final obtida en cada prova 
e/ou traballo ata un máximo de 0,25 puntos.  
-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 3º ESO Profesor/a Jennifer Otero 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 

Nº exames/controis: 

 3 exames escritos de unidade por avaliación e un global só para os que suspendan algún exame de 
unidade ou faltasen e non o fixeran. 
 3 exames orais de unidade por avaliación (Speaking Exams) 
 1 exame de comprensión oral (Listening-Comprehension Exam) 

Ponderacións: Exames escritos: 60% Exames orais: 10% Exame de escoita: 10% 
Outras consideracións: 
 No 2º trimestre incorpórase o exame da lectura obrigatoria do curso e os exames escritos pasan a valer un 50% xa que o exame 
de lectura terá un peso do 10%. 
Traballo: 
 As anotacións do traballo diario da clase e a corrección dos exercicios propostos para facer na clase. 
 Os traballos escritos que se fan por unidade (Writing Tasks) 
Actitude: 
 As anotacións do traballo diario da clase. 
 As anotacións do comportamento diario e a atención na clase. 
 A participación activa e positiva na clase. 

 O uso do inglés na aula. 
 O interese pola materia. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Física e Química Profesor/a María Jerez 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Mínimo dous por trimestre 
- A calificación final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións e as  correspondentes recuperacións sempre e cando 
as notas obtidas teñan un valor igual o superior a 5. Teranse en conta para o redondeo da nota, os traballos realizados durante o curso, 
así como a actitude amosada na aula e o progreso ao longo do curso. Considérase superada a asignatura cando a nota final sexa igual 
ou superior a 5. 
Recuperación 
- Realizaranse recuperacións na 1ª e 2ª avaliacións (os alumnos e as alumnas que suspendan a 3ª avaliación, terán que recuperala no 
exame global de xuño). Nestas probas de recuperación a nota máxima que se pode acadar é un 5 (aquí non se ten en conta a actitude do 
trimestre). 
Proba ordinaria 
- Se un alumno mantén suspensa una avaliación, o alumno deberá presentarse o exame final de Xuño con a avaliación  suspensa,  se o 
alumno ten suspensa dos ou máis avaliacións, terá que ir a  proba final de Xuño co total da asignatura. Nesta proba de recuperación a 
nota máxima que se pode acadar é un 5 (aquí non se ten en conta a actitude do trimestre). 
- Será necesario obter como mínimo un 5 para considerar aprobada a asignatura. 
Proba extraordinaria 
-O exame de setembro será dos contidos de toda a asignatura, os traballos de reforzo de verán, que o profesor poderá mandar ós 
alumnos suspensos, se entregarán o día do exame en setembro, e poderanse ter en conta para redondear a calificación final. 
Traballo: 

 Os exercicios feitos na clase ou determinadas tarefas mandadas para casa. 
 Elaboración diaria do caderno da asignatura/ portfolio, que será revisado polo profesor. É importante traer sempre o material a 

clase (caderno ou folios). Se o profesor revisa tarefas que se mandaron o día anterior e esqueceuse o material, considérase unha 
nota negativa de traballo diario.  

 Atención ás explicacións de clase e interese cara a asignatura. 
 Participación en clase. 
 Avaliarase positivamente o traballo autónomo na clase. 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Actitude: 
 A puntualidade. 
 Ter o material necesario para o desenvolvemento da clase (libro de texto e caderno). 
 Respecto ao profesor e aos compañeiros (cumprimento de normas de convivencia na aula). 
 “Saber estar” nos desprazamentos ao Laboratorio, sala de Informática... e en ditas aulas. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Bioloxía e Xeoloxía Profesor/a María Jerez 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Dous por trimestre 
A nota final de cada trimestre será a suma das probas escritas, unha vez feita a media aritmética  e do traballo diario. Será necesario 
obter como mínimo un 5 para considerar aprobada a avaliación.  
 - A calificación final de Xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións e as  correspondentes recuperacións sempre e can-
do as notas obtidas teñan un valor igual o superior a 5. Teranse en conta para o redondeo da nota, os traballos realizados durante o 
curso, así como a actitude amosada na aula e o progreso ao longo do curso. Considérase superada a asignatura cando a nota final sexa 
igual ou superior a 5. 
Recuperación 
- Realizaranse recuperacións na 1ª e 2ª avaliacións (os alumnos e as alumnas que suspendan a 3ª avaliación, terán que recuperala no 
exame global de xuño). Nestas probas de recuperación a nota máxima que se pode acadar é un 5 (aquí non se ten en conta a actitude do 
trimestre). 
- Se un alumno mantén suspensa unha avaliación, o alumno deberá presentarse o exame final de Xuño con a avaliación  suspensa,  se o 
alumno ten suspensa dos ou máis avaliacións, terá que ir a  proba final de Xuño co total da asignatura. Nesta proba de recuperación a 
nota máxima que se pode acadar é un 5 (aquí non se ten en conta a actitude do trimestre).. 
 Proba extraordinaria 
- O exame de setembro será dos contidos de toda a asignatura, os traballos de reforzo de verán, que o profesor poderá mandar ós 
alumnos suspensos, se entregarán o día do exame en setembro, e poderanse ter en conta para redondear a calificación final. 
Será necesario obter como mínimo un 5 para considerar aprobada a materia. 
Traballo: 

 Os exercicios feitos na clase ou determinadas tarefas mandadas para casa. 
 Elaboración diaria do caderno da asignatura/ portfolio, que será revisado polo profesor. É importante traer sempre o material a 

clase (caderno ou folios). Se o profesor revisa tarefas que se mandaron o día anterior e esqueceuse o material, considérase unha 
nota negativa de traballo diario.  

 Atención ás explicacións de clase e interese cara a asignatura. 
 Participación en clase. 
 Avaliarase positivamente o traballo autónomo na clase. 



 
Criterios de cualificación 

 

Actitude: 
 A puntualidade. 
 Ter o material necesario para o desenvolvemento da clase (libro de texto e caderno). 
 Respecto ao profesor e aos compañeiros (cumprimento de normas de convivencia na aula). 
 “Saber estar” nos desprazamentos ao Laboratorio, sala de Informática... e en ditas aulas. 

 

  



 
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 2.0 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. 

Este/a alumno/a será avaliado/a igualmente tendo en conta o resto dos seus resultados académicos. 



 
Criterios de cualificación 

 

- 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 2.0 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. 
 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Tecnoloxía Profesor/a Javier Anta 
Ponderacións: Exames 45% Traballo 45% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 2 
Faranse dúas probas ou exames como mínimo en cada trimestre, pudendo ser estes teóricos ou prácticos segundo sexa a o tema ou 
bloque temático obxecto dos mesmos. 
Faranse dous practicas ou traballos como mínimo en cada trimestre. 
Os exames ou controles, corresponderan con un, dous ou máis temas ou bloques didácticos, quedando estes á criterio do profesor da 
materia e ó desenvolvemento da mesma.  
Na corrección dos exames teranse en conta a presentación e as faltas de ortografía. Na rúbrica de cada seminario aparecen recollidas as 
porcentaxes correspondentes. 
Aquel alumno que por motivos non xustificados falte as horas previas a un exame o control perde o dereito a realizar dito exame ou 
control. 
Traballo: 
Faranse dous practicas ou traballos como mínimo en cada trimestre. Os traballos realizaranse por tarefas ou proxectos. Podendo reali-
zarse as tarefas de xeito individual ou con agrupamentos flexibles. (maioritariamente individuais). A avaliación destes traballos reali-
zarase en xeral mediante rubricas. 
No caso da entrega de traballos, as datas de entrega serán limites e non prorrogables; os traballos se entregaran só o profesor da mate-
ria ou o seu substituto de ser o caso. 
Actitude: 
A actitude restará un máximo de 1 punto. 
En ningún caso obterá unha cualificación positiva un alumno no que se observe un abandono notorio da materia (actitude pasiva, au-
sencia ás clases, retrasos continuos, non realización de exercicios…). 
 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Educación Física Profesor/a Joaquín Respino 
Ponderacións: Exames 50% Autoavaliación 40% Actitude 10% 
Nº exames/controis:  
Dependendo da avaliación pero como mínimo un por cada parte dos contidos traballados 
Autoavalición 
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%). 
 

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 interpretación du-
nha peza... 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Educación Plástica Profesor/a José Juncosa 
Ponderacións: Exames Non procede Traballo 50% Actitude 50% 
Nº exames/controis: Cada avaliación faremos 10-15 traballos, que se teñen que realizar na aula. NON se poden facer na casa 
 
Traballo: 

 Valoración dos traballos entregados. 
 Anotación de clase sobre os traballos feitos. 

Actitude: 
 A asistencia as clases. 
 Puntualidade e cumprimento nas entregas. 
 Atención. 
 Comportamento. 
 Participación en clase e interese. 

 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Cultura Clásica Profesor/a Ana Belén Barreiro 
Ponderacións: Exames 60% Traballo 30% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Faranse dúas probas significativas como mínimo en cada trimestre. 

 As notas trimestrais tenderán á alza no caso de que se supere o ´5 (por exemplo: 4,5 na nota final da avaliación será un 5, un 7,5 
será un 8...). 

 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.  

 En caso de que ó alumno sexa sorprendido copiando (ou intentándoo) nun exame (independentemente do método utilizado), a 
nota de dito exame será de 1 (en ESO) e de 0 (en BAC). 

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

 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. 

 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.  

 O exame da convocatoria extraordinaria de setembro consistira nunha única proba (exame, puntuado de1 a 10 en ESO, e 0 a 10 
en BAC) que versará sobre tódolos contidos traballados durante o curso.  

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

 As datas fixadas para entregar os traballos son as datas límite e deben entregarse ao profesor da materia mediante a forma que 
se teña establecida para cada traballo, moodle, mail, en papel... Non se recollerán noutra data nin por outro medio  

 Uso dunha rúbrica na avaliación para ter en conta aspectos como as marxes, a limpeza e coidado do traballo entregado, orden... 
Actitude: 

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

 


