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Criterios de cualificación 

 

Etapa: BAC Curso: 1º Grupo: A Titor/a: Sabela Pita 

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 nota 
de dito exame será de 0. 

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 recollidas 
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 0 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 Lengua Castellana Profesor/a Conchi Ruiz 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 2 exames: 

• 1 parcial 
• 1 global (dobre do parcial) 

• Os exames que se realicen ao longo do curso incluirán os contidos de coñecemento da lingua e de comprensión textual xa avaliada 
en exames anteriores. 

• Os exames globais inclúen a materia xa examinada nos exames parciais e outro tipo de probas. 
• No caso de incluír información que non se pide no enunciado dunha pregunta, restaranse 0.20 puntos. 
• Os exames de lectura, os parciais e os globais serán fixados en datas concretas e avisados. 
• Agás os exames globais, os exames non realizados polo alumnado por calquera motivo non se realizará noutra data, xa que exa-

minara eses contidos no global. 
• Se un/unha alumno/a ten só unha avaliación pendente para o exame global ordinario de xuño, só se examinará da materia de 

ditas avaliacións na parte correspondente a literatura; a parte de lingua será global. No caso de ter pendentes dúas ou tres avalia-
cións, examinarase de toda a materia impartida, tanto de literatura como de lingua, sendo a nota final a que obteña nese exame. 

•  En cada exame que se cualifique con nota, descontaranse puntos polos seguintes aspectos: 
o Ortografía (uso correcto de b/v, g/j, c/q/z, h, y/ll, x/s, e acentuación de palabras). Descontaráselle ata un máximo de 2 

puntos por ortografía atendendo aos seguintes criterios (tomados dos criterios de corrección da CIUG): -0.1 ptos. por cada 
falta ortográfica ou por erros no uso do léxico (tanto por emprego inadecuado de termos como por interferencias doutras 
linguas). -0.05 ptos. por cada erro no uso do acento gráfico (tils que faltan ou que sobran). As palabras que se repiten só se 
contan unha vez. 

o Puntuación. Se o texto presenta unha aplicación incorrecta dos signos de puntuación significativa, restaranse ata un má-
ximo de 0.5 puntos. Fálase de «significativa» cando se cumpran os seguintes parámetros: -0.5 cando hai máis de 20 signos 
corrixidos; -0.25 entre 20 e 12 signos; -0.15 entre 11 e 8; -0.10 entre 7 e 4; e -0.05 entre 3 e 1 signos. 



 
Criterios de cualificación 

 

o Presentación (limpeza e marxes). Descontarase ata 0.5 puntos por deficiencia na presentación: - 0.25 por borróns (cando 
hai máis de 3) ou ilexibilidade e -0.25 cando non se respectan as marxes na metade ou máis da metade do exame. 

• Ademais, teranse en contra as consideracións xerais de etapa. 
Traballo: 20% (lectura e proxecto) 

• Exame ou traballo de lectura (10%) 
• Proxectos (10%) sobre temas da historia da literatura ou sobre algunha lectura en concreto 
• Aplicaranse tamen os criterios de ortografía, puntuación e presentación descritos no apartado anterior 

Actitude: 
Valorarase a asistencia, puntualidade, actitude, participación e entrega das tarefas diarias 
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Materia Lingua Galega Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Haberá dous como mínimo. 
 
Traballo: 
10% Actividades realizadas na aula e traballo específico para a súa realización na casa. 
Actitude:  

• 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…) 

• No apartado de actitude e comportamento valorarase a actitude cara á materia, o traballo na aula e na casa, a participación e 
cooperación na clase, o esforzo e interese por aprender e mellorar. O feito de recibir varias chamadas de atención por incumpri-
mentos pode levar á perda da valoración correspondente na nota final de avaliación. Nas clases de lingua galega e literatura é 
obrigado empregar a lingua galega –tanto coa profesora como cos compañeiros- e valorarase negativamente o feito de non facelo. 

• No caso de que un alumno estea ausente o día da realización das probas parciais non terá a oportunidade de repetila, agás en 
casos excepcionais valorados polo equipo directivo, e obterá a súa nota media tendo en conta o resto de cualificacións. No caso 
de non poder realizar o exame global da avaliación por un motivo debidamente xustificado, marcarase outra data para a realiza-
ción da proba.  

• En 1ºBAC: De cada avaliación farase unha recuperación (agás da 3ª), a nota desta recuperación será a nota porcentual do exame e 
o seguimento correspondente á avaliación seguinte, agás na terceira avaliación, na que a nota de seguimento será a desa mesma 
avaliación. 

• A nota final de xuño obterase da media realizada coas notas das tres avaliacións, sempre que a nota sexa igual ou superior a catro 
en cada unha das mesmas. 

• Os exames realizados serán entregados ao alumnado na aula para que comproben os criterios de corrección aplicados e reclamen 
posibles anomalías ou erros que puideran cometerse. En ningún caso poderán sacarse fóra do centro. 

• Aqueles alumnos que non acaden os obxectivos en dúas avaliacións  terán que ir aos exames finais de xuño, con toda a materia 
traballada ao longo do curso, agás en 2º BAC no que a materia engloba, no exame de avaliación, toda a materia dada ata ese 
momento. 
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• Na corrección dos exames terase en conta a presentación (pódese baixar ata 0,25 puntos) e as faltas de ortografía, segundo os 
criterios da CIUG. 

• Todos os alumnos/as que suspendan a materia en xuño ou maio terán dereito a unha proba extraordinaria en setembro. 
• No caso de que algún alumno/a incumpra as normas acordadas durante a realización das probas de avaliación (non garde silen-

cio, copie ou posúa calquera método, medio ou instrumento posible para copiar…), se lle retirará o exame, será expulsado da 
proba e obterá un cero na súa cualificación final da avaliación na correspondente. No caso da avaliación extraordinaria, esta sería 
a súa única cualificación. 
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Materia Inglés 1º BAC Profesor/a Jennifer Otero 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 

Nº exames/controis: 

 3 exames escritos de unidade na 1º e 2º avaliación e 2 exames escritos de unidade na 3º avaliación. 
 Un global só para os que suspendan algún exame de unidade ou faltasen e non o fixeran. 
 3 exames orais de unidade na 1º e 2º avaliación e 2 exames orais na 3º avaliación. (Speaking Exams) 
 1 exame de comprensión oral por avaliación (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 ou na casa. 
 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. 
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Materia Relixión Profesor/a Conchi Ruiz 

Ponderacións: Exames  Traballo 90% Actitude 10% 

Nº exames/controis: Non hai 

 

Traballo: Informe da avaliación (60%) + traballos da aula (30%) 

- 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 traballos, 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 puntos. 
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. 

- Os traballos realizados serán entregados ao alumnado para que comprobe os criterios de corrección.  
- Quen non acade os obxectivos en dúas avaliacións, terá que presentarse en xuño con toda a materia traballada ao longo do curso. 
- 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. 
- O informe da avaliación será un traballo dos contidos globais da avaliación, no que se procura a inferencia da información tra-

ballada e a elaboración da propia opinión, dun xeito crítico e razonado. 
- Consideraranse como traballos de aula as tarefas diarias, cuestionarios feitos nunha sesión de clase (Kahoot, Forms...). 
- Terase en conta o correcto desenvolvemento do traballo realizado no que se valorará a capacidade de razoamento, vocabulario, 

rigor na expresión, etc. 
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- 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. 

- 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. 
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Materia Educación Física Profesor/a Joaquín Respino 
Ponderacións: Exames prácticos 

(DESREZAS)/ 
exames teóricos 

40%-50% Autoavaliación 10% Actitude 40% 

Nº exames/controis/ 
traballos...: 

 

A cualificación final da nota virá dada en base a dous ou tres* aspectos: 
- As destrezas que representarán o 40%- 50% da nota da materia e obteranse de: 
• Exame práctico dos contidos traballados: 
• Probas ou test de condición física, probas de execucións técnicas das distintas habilidades físico- deportivas...en base a 

recorridos por tempo onde se inclúan as habilidades específicas deses contidos ou en base a rúbricas. 
Si un alumno, polo motivo que sexa, e debidamente xustificado, non pode realizar algunha das probas prácticas avaliables, terase 

en conta a proba realizada na avaliación inicial dos contidos traballados ou ben un traballo ou exame relacionado cos contidos imparti-
dos, substituíndo este a nota do práctico. 

- As actitudes que se avaliarán mediante a observación directa dos alumnos e representará o 40% da nota da materia: 
A nota dependerá do traballo diario na clase, comprobando o cumprimento das regras expostas a principios de curso: 
1. A asistencia, participación e puntualidade. Total 3 puntos, o que representa o 12% do total da nota. Os alumnos que falten 

ou non participen con normalidade na clase perderán  0,5 ptos. por cada sesión ata un máximo de 10 puntos. 
2. A participación nas clases: interese, esforzo, collida, colocación e recollida de material; a colaboración, solidariedade, res-

pecto e compromiso cos compañeiros,... . Total 7 puntos, o que representa o 28% do total da nota. Os alumnos parten con 5 puntos cada 
un e poden incrementar ou baixala nota en función das condutas antes comentadas. 

• *Posible proba teórica que representa un 10%, e que pode consistir nun exame tipo test ou de resposta curta, ou ben na 
revisión dos aspectos teóricos recollidos no caderno de anotacións. No caso de ter unha proba escrita (traballo ou exame), terase en conta 
as faltas ortográficas de xeito que cada unha de elas desconte 0,25 ptos por cada unha de elas ata un máximo de 1 pto. No caso de non 
presentarse a esta proba escrita, se perderá puntuación deste apartado.  

De non se facer esta proba por falta de contidos teóricos ou tempo, este 10% da nota, pasarase a sumar á parte das destrezas co cal 
esta pasaría a contar o 50% da nota total. 
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• O último 10% virá dado dunha auto-avaliación  consensuada entre o alumno e o profesor onde o alumno defenderá a nota que se 
pon en función dunha análise xustificado do seu traballo persoal na clase: 

Os alumnos teranse que puntuar de 0 a 10 en cada uno destes aspectos: 
o Participación 
o Puntualidade 
o Esforzo no traballo diario 
o Colocación-recollida de material 
o Colaboración e respecto aos compañeiros 

O cumprimento destas normas leva á obtención dos 10 puntos totais. 
Casos especiais:  
 Si un alumno está de baixa deportiva debe recoller un diario de clase que presentará como traballo na avaliación. 
 Si un alumno non pode realizar a proba practica por indisposición de ultima hora (lesión, enfermidade con xustificante 

médico) si é posible se lle fará o exame noutra fecha, en caso de imposibilidade, ou ben entregará un traballo ou exame sobre os contidos 
tratados ou se terán en conta as demais notas da avaliación. 

 Quedará a criterio do profesor que si nunha proba de avaliación se produce unha falta grave por parte dun alumno (copiar 
nun exame, facer mal intencionadamente unha proba, test, ...das destrezas traballadas, de xeito que saque vantaxe sobre os compañei-
ros...), poderlle suspender a avaliación. 

 Si o alumno falta a mais do 50% das sesións desa u.d. ten dereito a exame teórico o un traballo. Este traballo de avaliación 
será avaliado en función da presentación, ortografía e contido: 2 puntos por presentación e 8 polo contido. En canto á ortografía, teranse 
en conta o mesmo criterio que para os exames teóricos. Este exame teórico ou traballo, representaría neste caso o 100% do total da nota. 
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Materia Filosofía Profesor/a Jesús López 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Ó longo de cada avaliación faranse 2 exames. 
 
Traballo: 

• O caderno de clase no que se recolle o traballo da avaliación:  
 Elaboración de esquemas conceptuais. 
 Resumos. 
 Actividades do libro de texto, etc. 
• O traballo diario da avaliación:  
 Interese. 
 Intervencións e participación na clase. 

Actitude: 
• As anotacións do traballo diario de clase. 
• As anotacións do comportamento diario de clase.  
• A participación e o interese polo traballo e pola materia. 
• Actitude e atención correcta na aula. 
• Realización de actividades. 
• Asistencia activa e a puntualidade, etc. 
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Materia Matemáticas Profesor/a Luis Parada 
Ponderacións: Exames 90 % Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Ó longo de cada avaliación realizarase 2 controis e un exame final de avaliación. 

Segundo o número de exames feitos na avaliación as porcentaxes serán: 
 2 controis + 1 Final: 1º control: 22,5 %; 2º control 22,5 %;  Final: 45%. 
 1 control + 1 Final: 1º control: 30% control; Final: 60%.  

Os alumnos que superen os 2 controis, teñen a opción de facer unha parte do exame final de avaliación. Preténdese deste xeito 
valorar o traballo ó longo de toda a avaliación. Neste caso as ponderacións serán:  

 2 controis + 1 Final: 1º control: 40 %; 2º control 40 %; Final: 10%. 

Nalgúns exames aparecerán cuestións referidas a temas non explicados en clase, pero relacionados con contidos explicados. Pre-
téndese deste xeito facer que o alumnado se acostume a razoar... Esta pregunta servirá para redondear a nota. 

É necesario coidar a presentación dos exercicios, dos exames e dos traballos (respectar as marxes, evitar borróns, renglóns...): 
• Presentación: ata 0,5 puntos por non respectar marxes, limpeza, e orde. 

É necesario coidar a caligrafía e as faltas de ortografía.  
• Ortografía: 0,1 por falta ata un máximo de 0,5 puntos.  

É necesario traer o material necesario para realizar os exercicios. 
• Falta de calculadora: 0,3 puntos. 

Traballo: 

Os traballos, exercicios representarán o 5% da nota da materia e obteranse de: 
• Os exercicios feitos na clase e na casa. 

As notas dos traballos persoais de cada alumno, en equipo ou individuais. 
Actitude: 

A actitude/comportamento representará o 5% da nota da materia e obteranse de: 
• As anotacións do traballo diario da clase. 
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• As anotacións do comportamento diario da clase. 
• A asistencia activa. 
• A puntualidade na hora de entrada. 
• O interese pola Matemáticas  
• O aporte de material recollido da internet. 
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Materia Física e Química Profesor/a Luis Parada 
Ponderacións: Exames 90 % Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Ó longo de cada avaliación realizarase 2 controis e un exame final de avaliación. 

Segundo o número de exames feitos na avaliación as porcentaxes serán: 
 2 controis + 1 Final: 1º control: 22,5 %; 2º control 22,5 %;  Final: 45%. 
 1 control + 1 Final: 1º control: 30% control; Final: 60%.  

Os alumnos que superen os 2 controis, teñen a opción de facer unha parte do exame final de avaliación. Preténdese deste xeito 
valorar o traballo ó longo de toda a avaliación. Neste caso as ponderacións serán:  

 2 controis + 1 Final: 1º control: 40 %; 2º control 40 %; Final: 10%. 

Nalgúns exames aparecerán cuestións referidas a temas non explicados en clase, pero relacionados con contidos explicados. Pre-
téndese deste xeito facer que o alumnado se acostume a razoar... Esta pregunta servirá para redondear a nota. 

É necesario coidar a presentación dos exercicios, dos exames e dos traballos (respectar as marxes, evitar borróns, renglóns...): 
• Presentación: ata 0,5 puntos por non respectar marxes, limpeza, e orde. 

É necesario coidar a caligrafía e as faltas de ortografía.  
• Ortografía: 0,1 por falta ata un máximo de 0,5 puntos.  

É necesario traer o material necesario para realizar os exercicios. 
• Falta de calculadora: 0,3 puntos. 

Traballo:  

Os traballos, exercicios representarán o 5% da nota da materia e obteranse de: 
• Os exercicios feitos na clase e na casa. 
• O traballo no laboratorio e os informes das prácticas. 
• As notas dos traballos persoais de cada alumno, en equipo ou individuais.  

Actitude: 

A actitude/comportamento representará o 5% da nota da materia e obteranse de: 
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• As anotacións do traballo diario da clase. 
• As anotacións do comportamento diario da clase. 
• As anotacións do comportamento e do traballo no laboratorio. 
• A asistencia activa. 
• A puntualidade na hora de entrada. 
• O interese pola Física e a Química 
• O aporte de material recollido da internet. 
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Materia Bioloxía e Xeoloxía Profesor/a Isabel Molins 
Ponderacións: Exames 75% Traballo 20% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Máximo 2 Probas escritas (parciais) + 1 proba escrita da avaliación 
As probas escritas representarán un peso total na cualificación do 75 % da materia e obteranse de:  
• En cada avaliación realizarase un máximo de 2 probas escritas (parciais), que poderán ser orais ou por outras vías no caso de confina-
mento e tras decisión da profesora da materia e  1 proba escrita de avaliación (global) que poderán ser oral ou por outra vía no caso de 
confinamento e tras decisión da profesora da materia, cos contidos de toda a avaliación.  
• Nalgunhas probas escritas aparecerán cuestións referidas a unidades non explicados directamente na aula, pero relacionados con 
contidos explicados. Preténdese deste xeito facer que o alumnado se acostume a razoar... Esta pregunta servirá para redondear a nota 

- Segundo o número de exames feitos na avaliación as porcentaxes serán: (Sobre o 75%)  
• Os alumnos que NON superen as 2 probas escritas (parciais) con un 6 ou máis, O PESO NA CUALIFICACION SERÁ: 

 2 Probas escritas (parciais) < 6 +1 proba escrita final da avaliación: 1º control: 20 %; 2º control 20 %;  Final: 60%. 
 1 control + 1 Final: 1º control: 40% control; Final: 60%. 

• Os alumnos que superen as 2 probas escritas con un 6 ou máis, teñen a opción de facer unha parte do exame final de avaliación. 
Preténdese deste xeito valorar o traballo ó longo de toda a avaliación. Neste caso as ponderacións serán:  

 2 controis + 1 Final: 1º control: 40 %; 2º control 40 %; Final: 20%. 
Para recuperar cada avaliación:  
•Terase en conta que o peso cualificación da proba escrita de recuperación será do 90% se a cualificación da proba escrita de recupe-
ración sexa superior a un 4, terase en conta: as cualificacións dos traballos, exercicios, será do 5% e da actitude 5% da avaliación. 
• No caso de que a cualificación da proba escrita de recuperación sexa inferior a 4 o peso da proba será do 100%  
Traballo: 
Os traballos, exercicios, tarefas e proxectos representarán un peso na cualificación 15% da nota da materia e obteranse dependendo do 
peso de cada item, que decidirase en función do bloque correspondente:  
➢ Os exercicios feitos na aula e na casa, deben ser entregados en tempo e forma, pola vía indicada pola profesora da materia, senón non 
serán cualificados 
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➢ Os boletíns emitidos por tarefas (teams) feitos na aula e na casa, deben ser entregados tempo e forma, son devoltos ao alumno 
corrixidos e cualificados 
➢ As notas dos traballos persoais de cada alumno, terase en conta : 

- O contido se adapta aos criterios sinalados para dito traballo (20%) 
- A presentación no formato que o alumno escolla (20%) 
- Defensa oral na aula: expresión oral, evidenciar que traballo non é plaxio, responder adecuadamente as preguntas feitas pola 

profesora  (60%) 
➢ As notas dos traballos en equipo, terase en conta : 

- O contido se adapta aos criterios sinalados para dito traballo (20%), a cualificación será igual para todos os compoñentes do equipo 
- A presentación no formato que o equipo escolla (20%), a cualificación será igual para todos os compoñentes do equipo 
- Defensa oral na aula: expresión oral, evidenciar que traballo non é plaxio, responder adecuadamente as preguntas feitas pola 

profesora  (60%), a cualificación será individual para cada compoñente do equipo 
➢ As notas dos traballos persoais en equipo ou individuais serán publicadas en Educamos. 
Actitude: 
A actitude/comportamento representará o 5% da nota da materia e obteranse de:  
➢ As anotacións do traballo diario da clase.  
➢ As anotacións do comportamento diario da clase.  
➢  A asistencia activa, participativa pola materia  
➢ A puntualidade na hora de entrada.  
➢ O interese pola Bioloxía e a Xeoloxía 
➢ O aporte de material recollido da internet. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Debuxo Técnico I Profesor/a José Juncosa 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Ó longo de cada avaliación realizarase un exame completo da mesma e un dous ou tres contróis, dependendo 

do tempo dispoñible. 
 
Traballo: 
Traballos periódicos feitos na clase e tarefas para realizaren na casa. 
Actitude: 
Anotacións do traballo diario, valoración das clases tendo en conta asistencia, puntualidade ,atención, comportamento, participación e 
interese.  

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Economía Profesor/a Sandra Chouzas 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Dous como mínimo en cada avaliación. 
A cualificación por avaliacións do alumno obterase seguindo as seguintes porcentaxes: 
 90% exames (2 como mínimo os cales os parciais valerán un 20% menos que o exame final) Na terceira avaliación os alumnos 

terán que presentar un traballo (tendo como base as unidades 14 e 15) que se considerará un parcial.  
 10%  Traballo e observación diaria na aula; actitude, asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura 

na clase, chamadas de atención, traer o material axeitado...  
• A nota de recuperación das avaliacións será un 5; agás na convocatoria extraordinaria. 
• A nota final de Xuño será a media das avaliacións. 
• Na convocatoria de Setembro os alumnos irán con toda a materia. 
• Aqueles alumnos que non acadaran os obxectivos en dúas avaliacións terán que ir ós exames finais de xuño con toda a materia 

traballada ó longo do curso. 
•  Na corrección dos exames teranse en conta a presentación e as faltas de ortografía. 
• No caso de que un alumno estea ausente o día da realización das probas parciais non terá a oportunidade de repetila, agás en 

casos excepcionais valorados polo equipo directivo, e obterá a súa nota media tendo en conta o resto de cualificacións. No caso 
de non poder realizar o segundo control da avaliación por un motivo debidamente xustificado, marcarase outra data para a rea-
lización da proba. 

• O alumnado que  copie nun exame ou teña unha chuleta, nese exame a nota será un 0. 
• Os exames realizados  serán entregadas 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. 
 
Traballo: 

• Observación sistemática do traballo do alumno/a  na aula e na casa: 
- Asistencia diaria, puntualidade  e participación. 
- Intervencións na clase (respostas a cuestións prantexadas, preguntas, dúbidas, saídas ao taboleiro....) 
− Realización de tarefas propostas na aula. 



 
Criterios de cualificación 

 

− Realización de actividades propostas como tarefa para a casa ( resolución de cuestións, traballos, esquemas, estudo…). 
Estas actividades deberán entregarse no prazo establecido (non se correxirá ningún traballo entregado fora de prazo). 

− Revisión dos cadernos de traballo. 
• No traballo diario valorarase o interese, a orde, o coidado do material e o axeitado uso deste.  
• Non se recollerán traballos  despois da data fixada na clase. 
• Na corrección de traballos terase en conta: 

  Renglóns: debe escribirse recto.  
  Marxes. 
  Bibliografía ou webgrafía. 

Actitude: 
• 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… ) 
• Coidado do material e o axeitado uso deste. 
• Comportamento diario na clase. 
• Interese pola materia. 
• Traer sempre o material necesario. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Matemáticas Aplicadas Profesor/a Sandra Chouzas 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Dous como mínimo en cada avaliación. 
A cualificación por avaliacións do alumno obterase seguindo as seguintes porcentaxes: 
 90% exames (2 como mínimo os cales os parciais valerán un 20% menos que o exame final)  
 10%  Traballo e observación diaria na aula; actitude, asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura 

na clase, chamadas de atención, traer o material axeitado...  
• A nota de recuperación das avaliacións será un 5; agás na convocatoria extraordinaria. 
• A nota final de Xuño será a media das avaliacións. 
• Na convocatoria de Setembro os alumnos irán con toda a materia. 
• Aqueles alumnos que non acadaran os obxectivos en dúas avaliacións terán que ir ós exames finais de xuño con toda a materia 

traballada ó longo do curso. 
•  Na corrección dos exames teranse en conta a presentación e as faltas de ortografía. 
• No caso de que un alumno estea ausente o día da realización das probas parciais non terá a oportunidade de repetila, agás en 

casos excepcionais valorados polo equipo directivo, e obterá a súa nota media tendo en conta o resto de cualificacións. No caso 
de non poder realizar o segundo control da avaliación por un motivo debidamente xustificado, marcarase outra data para a rea-
lización da proba. 

• O alumnado que  copie nun exame ou teña unha chuleta, nese exame a nota será un 0. 
• Os exames realizados  serán entregadas 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. 
Traballo: 

• Observación sistemática do traballo do alumno/a  na aula e na casa: 
- Asistencia diaria, puntualidade  e participación. 
- Intervencións na clase (respostas a cuestións prantexadas, preguntas, dúbidas, saídas ao taboleiro....) 
− Realización de tarefas propostas na aula. 
− Realización de actividades propostas como tarefa para a casa ( resolución de cuestións, traballos, esquemas, estudo…). 

Estas actividades deberán entregarse no prazo establecido (non se correxirá ningún traballo entregado fora de prazo). 
− Revisión dos cadernos de traballo. 



 
Criterios de cualificación 

 

• No traballo diario valorarase o interese, a orde, o coidado do material e o axeitado uso deste.  
• Non se recollerán traballos  despois da data fixada na clase. 
• Na corrección de traballos terase en conta: 

  Renglóns: debe escribirse recto.  
  Marxes. 
  Bibliografía ou webgrafía. 

Actitude: 
• 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… ) 
• Coidado do material e o axeitado uso deste. 
• Comportamento diario na clase. 
• Interese pola materia. 
• Traer sempre o material necesario. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Historia do Mundo Contemporáneo Profesor/a Sergio Tojo 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 1 proba escrita por cada unidade. A nota final será o resultado da media aritmética das mesmas. 
  No caso de non superar a proba escrita dunha unidade didáctica, o alumno terá a posibilidade de recuperala no seguinte exame cunha 

pregunta, sendo a nota de recuperación sempre un cinco. A nota final de avaliación será resultado da media aritmética dos mesmos. 
  No caso de non superar positivamente o 50 % dos exames, o alumno realizará un exame final de avaliación no que se engloban todas 

unidades do trimestre. A nota desta proba representa un 70% sobre o resto (30%). 
  Na corrección dos exames teranse en conta as faltas de ortografía, a presentación e caligrafía. 
o   Faltas de ortografía: - 0,25 por tres faltas e -1 por máis de cinco. 
o   Presentación: - 0,25 polas marxes, tachóns, desorde, etc. 
o   Caligrafía: -0,25 pola mala caligrafía. 
  No caso de que un alumno estea ausente o día da realización dun exame só será repetido o derradeiro exame de avaliación, a materia 

acumularase para o seguinte. No caso de que a ausencia teña lugar no último parcial este alumno avaliarase igualmente tendo en 
conta toda a traxectoria da avaliación. 

  Se nalgunha avaliación se desenvolve un proxecto, a nota deste mesmo terá o mesmo valor que un exame parcial; o proxecto poderá 
substituír a un dos exames fixados na avaliación. Incluso se o proxecto se levara a cabo durante toda a avaliación, non se realizaría 
ningún dos exames e a nota final do proxecto substituiría aos dous exames. 

  Recuperacións de avaliacións pendentes, recuperacións de xuño e proba extraordinaria de setembro 
o   No caso de non obter unha avaliación positiva, o alumno terá dereito a un exame de recuperación. 
o   Para recuperar a avaliación non só se terá en conta a nota do exame senón tamén o traballo e a actitude da seguinte avaliación. Se na 

actitude e o traballo (ámbalas dúas) da seguinte avaliación non obteñen un 5, non recuperarán a avaliación pendente aínda que teñan 
aprobado o exame de recuperación. 

o   Se tivese unha avaliación pendente presentaríase ao exame de recuperación en xuño con esa avaliación. No caso de dúas ou tres 
avaliacións sería un exame global en xuño de toda a materia impartida no curso. En ámbolos dous casos terase en conta o traballo e 
a actitude de todo o curso que debe ser igual ou maior que 5 para poder recuperar as avaliacións suspensas aínda que teñan aprobado 
exame. A cualificación da recuperación da global de xuño nunca será superior a cinco. Todos os alumnos que suspendan a materia 
(aínda que só sexa unha avaliación) en xuño  terán dereito a unha proba extraordinaria en setembro. Na proba extraordinaria de 
setembro examinarase de toda a materia impartida durante o curso, e a nota obtida no exame de setembro será a cualificación final 



 
Criterios de cualificación 

 

Traballo: 
Ao longo das unidades o profesor mandará unha serie de actividades ao alumnado. 
  Aquel alumno que neste apartado teña un 0, terá suspensa a materia. 
  A non presentación dun traballo programado cualificarase cun cero, suspendéndose automaticamente a avaliación. 
  Na corrección de traballos terase en conta: 
o   Parágrafos: debe escribirse recto. 
o   Marxes. 
o   Faltas de ortografía. 
o   Bibliografía ou webgrafía. 
o Non se recollerán traballos despois da data fixada na clase. A non presentación dun traballo ou fora de prazo, cualificarase directamente 

cun cero neste apartado. 
Actitude: 
A actitude do alumno é fundamental para alcanzar os obxectivos marcados para a etapa. 
  En ningún caso obterá unha cualificación positiva na avaliación un alumno no que se observe un abandono notorio da materia (actitude 

pasiva, ausencia ás clases, retrasos continuos, etc.). 
  Aquel alumno que no apartado de actitude teña un 0 terá suspensa a materia. Esta medida non se adoptará nas recuperacións. 
A actitude do alumno é fundamental para alcanzar os obxectivos marcados  para a etapa. 
  Aquel alumno que no apartado de actitude teña un 0 terá suspensa a materia. 
  Interese e participación. 
  Argumentación das ideas propias, expresión e organización do discurso. 
  Capacidade de debate. 
  Respecto e traballo en grupo 
   Traer, organización e coidado do material. 
  Cando a un alumno se lle teña que chamar a atención 2 veces na mesma clase (por molestar aos compañeiros ou ó profesor cando está 

explicando) penalizarase con 0,25 puntos menos neste apartado. 
  Cando o alumno esqueza 3 veces o material necesario para o correcto desenvolvemento da clase nunha mesma avaliación penalizarase 

con 0,5. 
 



 
Criterios de cualificación 

 

Materia TIC Profesor/a Carlos Pérez 
Ponderacións: Exames 45% Traballo 45% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 2 (no caso dunha avaliación na que non se faga exame o 90% corresponderá á nota dos traballos, ou viceversa). 
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. 
En caso de que ó alumno sexa sorprendido copiando (ou intentándoo) nun exame (independentemente do método utilizado), a nota de 
dito exame será de 0. 
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. 
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. 
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 realiza-
rase 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 materia 
ou o seu substituto de ser o caso. 
Actitude: 
A actitude restará un máximo de 1 punto. 



 
Criterios de cualificación 

 

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 Robótica Profesor/a Carlos Pérez 
Ponderacións: Exames 20% Traballo 70% 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. 

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

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. 

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. 
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 realiza-
rase en xeral mediante rubricas. 



 
Criterios de cualificación 

 

No caso da entrega de traballos, as datas de entrega serán limites e non prorrogables; os traballos se entregaran só o profesor da materia 
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 Literaturas Hispánicas Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames NON HAI Traballo 80% Actitude 20% 
Nº exames/controis:  
 
Traballo: 
A cualificación por avaliacións do alumno obterase seguindo as seguintes porcentaxes: 
 50% Traballo individual sobre un autor, época ou lectura determinada xunto coa exposición oral do mesmo.  
 30% Traballos de investigación, exercicios e probas sobre as lecturas realizadas.Así comoa observación diaria das tarefas propostas 

na aula e na casa. 
 
Actitude: 
 20% Actitude: asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura na clase, chamadas de atención. 

 
 


