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Criterios de cualificación 

 

Etapa: BAC Curso: 1º Grupo: A Titor/a: Conchi Ruiz 

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 parciais ou globais inclúen a materia xa examinada nos exames anteriores. 
• No caso de incluír información que non se pide no enunciado dunha pregunta, restaranse 0.20 puntos. 
• Os exames 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 examinara 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 ava-
liacións, 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. 

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. 
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• Ademais, teranse en contra as consideracións xerais de etapa. 
Traballo: 20% (lecturas e temas de literatura) 

• Exame de lectura  
• Exames de literatura. 
• Os exames de lectura serán fixados en datas concretas e avisados. No caso dos exames de contido estritamente literario, faranse 

sen previo aviso, unha vez vista a materia. 
• Aplicaranse tamén os criterios de ortografía, puntuación e presentación descritos no apartado anterior 

Actitude: 

Valorarase a asistencia, puntualidade, actitude, participación e entrega das tarefas diarias 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Lingua Galega Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 80% 
 
Traballo: !0% 
Traballo realizado na aula e o específico para a súa realización na casa. 
Actitude: 

• 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 incumprimentos 
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 realización da proba.  

• En 2ºBAC: Todo o alumnado deberá facer o exame de recuperación. O resultado obtido será, para todos, a nota correspondente a 
un parcial na avaliación na que se realiza. Para aqueles alumnos que tivesen suspensa esa avaliación, esta mesma nota permitiralle poder 
recuperala. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• Alumnado de 2º BAC coa materia pendente do curso anterior. A cualificación obtense mediante unha avaliación continua da parte 
de lingua, que se realizará no curso no que está matriculado, no presente ano académico. Para a parte de literatura se lle entregarán 
unhas actividades que deberán entregar antes da convocatoria de maio. 

• 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 2º BAC Profesor/a Jennifer Otero 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 

Nº exames/controis: 
 2 exames escritos de unidade por avaliación e un global. 
 2 exames orais de unidade por 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. 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Historia Profesor/a Sergio Tojo 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: 2 probas escritas como mínimo por avaliación. 

• O modelo de proba escrita empregado ao longo do curso será o modelo da ABAU para a materia de Historia de España. A dita 
proba busca o seguinte: a) a comprensión de contidos conceptuais alcanzada; b) a confección de eixos cronolóxicos e a ubicación correcta 
de etapas e períodos históricos; c) a definición de conceptos históricos; d) a precisión no uso de conceptos e de vocabulario; e) a precisión 
na expresión tendo en conta a redacción e a ortografía; f) a capacidade de manexar información; g) capacidades como: apreciación de 
continuidades, recoñecemento dos principios de causalidade histórica, sucesión e interrelación de fenómenos; h) a clasificación de feitos 
históricos, a súa identificación e caracterización; i) a descrición, comentario e valoración dos fenómenos históricos; j) identificación de 
causas e consecuencias; j) a capacidade de análise; k) a capacidade de resumo, de síntese e de esquematizar; l) dominio da linguaxe 
(corrente e técnico); m) explicacións; j) capacidade de relacionar coñecementos; n) valoracións e establecemento de criterios propios, así 
como a argumentación das ideas propias; ñ) analizar e comentar fontes históricas; o) lectura de información visual para identificar, 
clasificar, caracterizar, comparar, describir, relacionar, comentar e valorar riscos dos feitos e os fenómenos históricos; p) interpretar; q) 
construír texto a partir da imaxe; r) exemplificar, e argumentar as propias ideas; s) aplicación da información; t) integración de diferentes 
fontes de información. 

• Realizaranse dúas probas escritas como mínimo por avaliación. Se aproba o primeiro parcial elimínase materia e se o suspende, o 
2º parcial pasará a ser global. 
 No caso de aprobar o 1º parcial (cada parcial un 50%), no caso de suspender o primeiro parcial (30% 1º parcial e 70% global). 
• Na corrección dos exames teranse en conta as faltas de ortografía, a presentación e caligrafía. 
 Faltas de ortografía: - 0,25 por tres faltas e -1 por máis de cinco. 
 Presentación: - 0,25 polos marxes, tachóns, desorde, etc. 
 Caligrafía: -0,25 pola mala caligrafía. 
• 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 realización da proba. 

• Recuperacións de avaliacións pendentes, recuperacións de maio e proba extraordinaria de xullo: 
 No caso de non obter unha avaliación positiva, o alumno terá dereito a un exame de recuperación. 
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 Se tivese unha avaliación pendente presentaríase ao exame de recuperación en maio con esa avaliación. No caso de dúas ou tres 
avaliacións sería un exame global en maio de toda a materia impartida ao longo do curso. O nota deste global será. 

 No caso de non obter unha avaliación positiva en maio, deberase presentar a unha proba extraordinaria en xullo. Na proba exa-
minarase de todas as unidades impartidas durante o curso. A nota será a obtida no exame. 
Traballo: 
Ao longo das unidades o profesor mandará unha serie de actividades ao alumnado. 

• A non presentación dun traballo programado cualificarase cun cero. 
• Na corrección de traballos terase en conta: 
 Parágrafos: debe escribirse recto. 
 Marxes. 
 Faltas de ortografía. 
 Bibliografía ou webgrafía. 
• Non se recollerán traballos despois da data fixada na clase. A non presentación dun traballo ou fora de prazo, cualificarase direc-

tamente cun cero neste apartado. 
Actitude: 
A actitude do alumno é fundamental para alcanzar os obxectivos marcados para a etapa. 

 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 un alumno teña mais de 3 faltas de puntualidade no horario de asistencia a clase (salvo que no momento do retraso presente 

no libro de comunicacións a xustificación da falta firmada polos seus pais) suporá unha merma de 0,5 puntos. 
 Cando o alumno esqueza 3 veces o material necesario para o correcto desenvolvemento da clase nunha mesma avaliación penali-

zarase con 0,5. 



 
Criterios de cualificación 

 

 

Materia Relixión Profesor/a Marisol Rodíguez 
Ponderacións: Exames  Traballo 80% Actitude 20% 
Nº exames/controis: 3 traballos.  
1º Traballo 30%, 2º traballo 30% e 3 traballo 20% 
Traballo: 
Tarefas feitas na clase e subidas e publicadas no blog dos alumnos (blogger).   
Actitude: 
A actitude representa un 20% da nota da materia e obtense da: 

• Participación activa na clase seguindo a pauta establecida polo profesor (aproveitamento da hora de clase) 
• Respecto e interese.  
• Non entrar en páxinas que non correspondan coa materia.  
• Subida e publicación, no prazo establecido, dos traballos. 
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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. 
• As anotacións do comportamento diario da clase. 
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• 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  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: 

• As anotacións do traballo diario da clase. 
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• 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. 
• O aporte de material recollido da internet. 
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Materia Química Profesor/a María Jerez 
Ponderacións: Exames 90 % Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Máximo 2 Probas escritas (parciais) + un exame final de avaliación. 

Os exames representarán o 90 % da nota da materia e obteranse de: 
Ó longo de cada avaliación realizarase 1 ou 2 controis e un exame final de avaliación. 
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. 
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%.  

Nalgúns exames aparecerán cuestións referidas a temas non explicados en clase, pero relacionados con contidos explicados. Preténdese 
deste xeito facer que o alumnado se acostume a razoar. 

Para recuperar as avaliacións, terase en conta a nota do exame de recuperación (90%) e as notas dos traballos (5%) e da actitude 
(5%) da seguinte avaliación. A nota obtida nas recuperacións das avaliacións nunca será superior a 5.  
A 3ª avaliación recuperarase na semana de exames globais. 

0BAvaliación final ordinaria e extraordinaria 
• Para que a nota final sexa apta é necesario ter as tres avaliacións aprobadas. 

Na proba ordinaria de xuño os alumnos serán avaliados do seguinte xeito: 

• Se o alumno ten dúas avaliacións suspensas, na proba final realizará un exame no que entrarán todos os obxectivos do curso, se  

ten suspensa unha soa avaliación, examinarase dos obxectivos desa avaliación. 

O exame da convocatoria extraordinaria de xullo consistira nunha única proba (exame, puntuado de 0 a 10) que versará sobre tódolos 

contidos traballados durante o curso. 

Traballo: 
- Asistencia diaria, puntualidade  e participación. 
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- Intervencións na clase (respostas a cuestións plantexadas, preguntas, dúbidas, saídas á pizarra ....) 
- Realización de tarefas propostas na aula. 
- Realización de actividades propostas como tarefa para a casa ( resolución de cuestións, resolución de exercicios, traballos, esque-

mas, estudo…). Estas actividades deberán entregarse no prazo establecido (non se corrixirá ningún traballo entregado fora de 
prazo). 

- Valoración dos informes de prácticas de laboratorio. 
Actitude: 

• 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 Química 
• O aporte de material recollido da internet. 
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Materia Bioloxía Profesor/a Isabel Molins 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 15% 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 80 % 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 80%)  
• 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%  
• Os alumnos que teñan materias pendentes de cursos anteriores  serán informados individualmente polo profesorado.  
Traballo: boletíns por tarefas (teams), exercicios na aula, cuestións feitas na aula 
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 
➢ 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 



 
Criterios de cualificación 

 

 ➢ As notas dos traballos persoais de cada alumno, 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  

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Debuxo Técnico II Profesor/a Carlos Pérez 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: 2 

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.  

Os exames de avaliación contaran cun mínimo de 6 exercicios a elixir 3 deles, un de cada tipo ou bloque; a súa cualificación será de 
3 puntos por cada exercicio ben resolto, máis un punto de limpeza total. 

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. 

Os exames ou controles realizados serán entregados os alumnos na aula despois da súa corrección para que comproben os resulta-
dos dos mesmos e os criterios aplicados, e reclamen posibles anomalías ou erros involuntarios que puideran cometerse; en ningún caso 
os exames, controles e traballos entregados poderán saír da aula ou do colexio.  

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. 

Na corrección dos exames teranse en conta a presentación e as faltas de ortografía. Na rúbrica de cada seminario aparecen recollidas 
as porcentaxes correspondentes. 
Traballo: 
Avaliarase o traballo diario na aula e as practicas de clase. 

Os traballos valoraranse de acordo o seguinte criterio: O traballo cualificarase sobre 10 puntos dos cales 1 punto correspondera á 
limpeza e presentación e o resto correspondera á adecuación ós contidos e á correcta resolución dos exercicios. 
Actitude: 
A actitude restará un máximo de 1 punto. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Psicoloxía Profesor/a Jesús López 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Ó longo de cada avaliación faranse 2 exames. 
 
Traballo: 

• A presentación de comentarios de texto e traballos monográficos. 
• A presentación de resumos e mapas conceptuais.  
• A participación e o interese. 

Actitude: 
• As anotacións do traballo diario da clase. 
• As anotacións do comportamento diario da clase. 
• A asistencia activa e a puntualidade. 
• O interese polo traballo e pola materia. 

 

  



 
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. 

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. 

• 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. 



 
Criterios de cualificación 

 

• Na corrección de traballos terase en conta: 
  Renglóns: debe escribirse recto.  
  Marxes. 
  Bibliografía ou webgrafía. 

 
Actitude: 

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

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Economía da Empresa 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. 

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. 

• 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. 



 
Criterios de cualificación 

 

• Na corrección de traballos terase en conta: 
  Renglóns: debe escribirse recto.  
  Marxes. 
  Bibliografía ou webgrafía. 

 
Actitude: 

• 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 da Filosofía Profesor/a Jesús López 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 

Nº exames/controis: Ó longo de cada avaliación faranse 2 exames. 
 
Traballo: 

• A presentación de comentarios de texto. 
• A presentación de resumos e mapas conceptuais.  
• A participación e o interese. 

Actitude: 
• As anotacións do traballo diario da clase. 
• As anotacións do comportamento diario da clase. 
• A asistencia activa e a puntualidade. 
• O interese polo traballo e pola materia. 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Historia da Arte Profesor/a José Juncosa 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Farase un exame de avaliación e un, dous, ou tres controis parciais, dependendo do tempo dispoñible. 
 
Traballo: 
Poderase realizar, ou non, algún traballo, segundo o criterio do mestre. 
Actitude: 
Anotacións do traballo diario, valorándose a atención, a puntualidade, asistencia, comportamento, participación, e interese. 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Xeografía Profesor/a Sergio Tojo 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: 2 probas escritas por evaluación seguindo o modelo ABAU. 
  Se  aproba o 1º parcial, elimínase materia (menos vocabulario e localización xeográfica) para o 2º parcial. Se suspende o 1º parcial, 

examinarase de todos os temas da avaliación no 2º parcial que pasará a ser global. 
o   No caso de aprobar o 1º parcial: Cada parcial un 50% 
o   No caso de suspender o 1º parcial: 1º parcial 30% e global 70% 
  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 polos marxes, tachóns, desorde, etc. 
o   Caligrafía: -0,25 pola mala caligrafía. 
  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 realización da 
proba. 

  Recuperacións de avaliacións pendentes, recuperacións de maio e proba extraordinaria de xullo 
o   No caso de non obter unha avaliación positiva, o alumno terá dereito a un exame de recuperación. 
o   Se tivese unha avaliación pendente presentaríase ao exame de recuperación en maio con esa avaliación. No caso de dúas ou tres 

avaliacións sería un exame global en maio de toda a materia impartida ao longo do curso. O nota deste global será. 
o   No caso de non obter unha avaliación positiva en maio, deberase presentar a unha proba extraordinaria en xullo. Na proba examinarase 

de todas as unidades impartidas durante o curso. A nota será a obtida no exame. 
Traballo: 
Ao longo das unidades o profesor mandará unha serie de actividades ao alumnado. 
  A non presentación dun traballo programado cualificarase cun cero. 
  Na corrección de traballos terase en conta: 
o   Parágrafos: debe escribirse recto. 
o   Marxes. 
o   Faltas de ortografía. 



 
Criterios de cualificación 

 

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 directa-

mente cun cero neste apartado. 
Actitude: 
A actitude do alumno é fundamental para alcanzar os obxectivos marcados para a etapa. 
  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 un alumno teña mais de 3 faltas de puntualidade no horario de asistencia a clase (salvo que no momento do retraso presente 

no libro de comunicacións a xustificación da falta firmada polos seus pais) suporá unha merma de 0,5 puntos. 
  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. 

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 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 

 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Latín Profesor/a Ana B. Barreiro 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 

Nº exames/controis: Faranse dous exames como mínimo en cada trimestre. 
• Uso dunha rúbrica na avaliación para ter en conta aspectos como as marxes, a limpeza e coidado do traballo entregado, orde... 
• 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...)  
• Ortografía: descontaranse 0,1 puntos por cada falta de ortografía ou til ata un máximo de 1,25 puntos, en exames e traballos.  
• Puntuación: en caso de non utilizar correctamente os signos de puntuación, descontaranse 0,25 puntos da nota do exame ou 

traballo.  
• Marxes: en caso de non deixar marxe, descontaranse 0,25 puntos da nota do exame ou traballo.  
• Tachóns: en caso de aparecer tachóns, descontaranse 0,25 puntos da nota do exame ou traballo. 
• 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, puntuado de 0 a 10, que versará sobre tódolos 
contidos traballados durante o curso.  

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. 
Actitude: 

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

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

Materia Grego Profesor/a Ana B. Barreiro 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis: Faranse dous exames como mínimo en cada trimestre. 

• Uso dunha rúbrica na avaliación para ter en conta aspectos como as marxes, a limpeza e coidado do traballo entregado, orde... 
• 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...)  
• Ortografía: descontaranse 0,1 puntos por cada falta de ortografía ou til ata un máximo de 1,25 puntos, en exames e traballos.  
• Puntuación: en caso de non utilizar correctamente os signos de puntuación, descontaranse 0,25 puntos da nota do exame ou 

traballo.  
• Marxes: en caso de non deixar marxe, descontaranse 0,25 puntos da nota do exame ou traballo.  
• Tachóns: en caso de aparecer tachóns, descontaranse 0,25 puntos da nota do exame ou traballo. 
• 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, puntuado de 0 a 10, que versará sobre tódolos 
contidos traballados durante o curso.  

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. 
Actitude: 

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

 


	Avaliación final ordinaria e extraordinaria

