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Etapa: BAC Curso: 1º Grupo: - Titor/a: Conchi Ruiz 
Consideracións xerais de etapa: 

1. Faranse dúas probas avaliables (exames, traballos, proxectos...) 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 o 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, ausen-

cia 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 ava-

liación, seguindo as porcentaxes de cualificación establecidos. A nota obtida nas recuperacións das avaliacións nunca será superior a 5, ex-
ceptuando as materias con avaliación continua. A 3ª avaliación recuperarase na semana de exames globais. 

8. O exame da convocatoria extraordinaria 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”. 

11. O alumnado de Bacharelato poderá presentarse aos exames globais de xuño para subir nota media, sempre e cando teña as materias 
aprobadas.  
- No caso de entregar o exame para a súa corrección, a cualificación final será a obtida nese exame e renunciase a cualificación anterior.   
- O alumnado que decida presentarse a subir nota, no exame global, deberá avisar ao profesor con dous días de antelación. 
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Materia Lingua castelá e literatura I Profesor/a Conchi Ruiz 
Ponderacións: Exames 80% Traballos 15% Observación 5% 

Nº exames/controis: 1 parcial + 1 global + 1 control lectura / 1 parcial + 1 global + 2 controis. 
Parciais: 21 outubro, 20 xaneiro e 7 abril; Lecturas: 11 novembro, 2 febreiro e 4 maio. 

• En función dos contidos traballados, pódense realizar un ou máis controis (lectura, verbos, morfoloxía, sintaxe...).  
• Segundo o nº de exames, as porcentaxes son: Parcial 25% + Global 45% + 1 control 10%; Parcial 20% + Global 45% + 2 controis 15%. 
• O contido dos exames de lectura non serán materia de exame parcial nin global.  
• Os contidos de historia da literatura elimínanse ao final da avaliación, non así os relacionados co coñecemento da lingua, que serán 

avaliados ao longo de todo o curso. 
• A nota de exames e traballo verase afectada polos seguintes criterios: 

o Ortografía. Descontarase un máximo de 2 puntos: -0.1 ptos. por cada falta ortográfica ou por erros no uso do léxico (emprego 
inadecuado de termos ou interferencias doutras linguas). -0.05 ptos. por cada erro no uso do acento gráfico. As palabras que se 
repiten só se contan unha vez. 

o Puntuación. Por aplicación incorrecta de signos de puntuación significativa, restaranse un máximo de 0.5 puntos: -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: - 0.25 por borróns (máis de 3) ou ilexibilidade, e -0.25 cando non 
se respecten as marxes na metade ou máis da metade do exercicio ou exame. 

Traballos:  
• Exercicios feitos na clase e na casa.  
• Proxecto literario da avaliación. 
• Outros traballos individuais ou grupais. 

Actitude: 
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• As anotacións do traballo e do comportamento diario a través da app ClassDojo. 
• A asistencia activa e o interese pola materia. 
• A puntualidade na hora de comezo. 
• O respecto ao alumnado, persoal e material do colexio. 
• O cumprimento das normas do centro e, dun xeito especial, do protocolo COVID. 

 

 

  



 
Criterios de cualificación 

 

 

 

  
 

Curso 21/22 

Materia Lingua Galega Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames 80% Traballo/Actitude 20% 
Nº exames/controis: Probas escritas (80%) En cada avaliación haberá, como mínimo, dúas probas escritas sobre os contidos da materia 

atendendo ao cumprimento dos criterios de avaliación. A proba global ao final de avaliación ten máis valor (50%) 
frente ao resto das realizadas durante o mesmo trimestre (30%). 

 

Traballo/Actitude 
Comportamento, actitude e traballo. Neste apartado valorarase a actitude cara á materia, o traballo diario na aula (actividades, comenta-
rios ou breves cuestionarios sobre a materia que se está traballando) e na casa, a participación e cooperación na clase, o esforzo e interese 
por aprender e mellorar (20% da nota final). 
Empregarase a lingua galega –tanto coa profesora como cos compañeiros/as- e valorarase negativamente o feito de non facelo durante as 
clases. 
En todas as probas, traballos e comentarios terase en conta a presentación, ortografía e puntuación. O criterio irá en consonancia do 
regulamento das Probas de Acceso á Universidade. Poderase baixar até 2 puntos do exame agás na pregunta de comentario na que xa leva 
incluída este criterio para súa respectiva avaliación. 
A avaliación será continua. Non se elimina materia (agás en 1º de BAC que se eliminará a parte de literatura e historia da lingua) e no caso 
de non aprobala terá dereito a unha proba global en maio e outra proba extraordinaria en xuño. Será unha proba escrita sobre os contidos 
mínimos e competencias de toda a materia do curso correspondente. Así mesmo, poderanse propoñer actividades de reforzo e recuperación 
que se terán en conta só durante as avaliacións realizadas no curso, non na avaliación extraordinaria. 
En ningún caso obterá unha cualificación positiva un alumno no que se observe un abandono notorio da materia (actitude pasiva, ausencia 
ás clases, sen xustificar, retrasos continuos…) 
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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 (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 Filosofía Profesor/a Jesús López 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: 2 parciais por avaliación. 

Restarase 0,1 por cada falta de ortografía ata un máximo de 0,5 puntos e 0,5 pola mala presentación en cada un dos exames ou probas 
escritas realizadas. 

Traballo: 
• O caderno de traballo. 
• Os exercicios feitos na clase e na casa. 
• 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. 
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Materia Relixión Profesor/a Conchi Ruiz 
Ponderacións: Exames 0% Traballo 90% Observación 10% 

Nº exames/controis: 0 
A materia en 1º BAC avalíase mediante outros instrumentos de avaliación. 

Traballo: 1 final + Parciais 
• 60% Traballo final (individual ou en equipo) 
• 30% Outros traballos e actividades (individuais, en parellas ou en equipo). Pódense ser cuestionarios, kahoot, debates, reflexións, 

comentarios de textos... 
• A nota verase afectada polos seguintes criterios: 

o Ortografía. Descontaranse ata 2 puntos: -0.1 ptos. por cada falta ortográfica; -0.05 ptos. por cada erro no uso do acento gráfico. 
As palabras que se repiten só se contan unha vez. 

o Puntuación. Por aplicación incorrecta de signos de puntuación significativa, restaranse un máximo de 0.5 puntos. 
o Presentación (limpeza e marxes). Descontarase ata 0.5 puntos: - 0.25 por borróns (máis de 3) ou ilexibilidade, e -0.25 cando 

non se respecten as marxes na metade ou máis da metade do exercicio ou exame 
Observación: 
• As anotacións do traballo e do comportamento diario a través da app ClassDojo. 
• A asistencia activa e o interese pola materia. 
• A puntualidade na hora de comezo. 
• O respecto ao alumnado, persoal e material do colexio. 
• O cumprimento das normas do centro e, dun xeito especial, do protocolo COVID. 
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Materia Educación Física Profesor/a Joaquín Respino 
Ponderacións: Exames prácticos 40% Traballo auto-ava-

liación 
20% Actitude 40% 

Nº exames/controis:  
Probas de condición física e probas de avaliación sobre técnica de diferentes xestos de dita condición física, baseados en rúbricas. 

Traballo auto-avaliación: de 0 a 2 ptos cada un dos apartados cun total de 10 ptos. 
Puntúanse eles mesmos despois de cada sesión en función de: A puntualidade; o interese, a atención e esforzo realizado; a colaboración e 
respecto aos compañeiros; traer o material axeitado ou colocalo e recollelo si usamos o do colexio na sesión; realización de actividades físicas-
deportivas ademais das sesións de educación física (0,5 ptos por cada sesión de EF e outros 0,5 por cada sesión fora do centro, ata un máximo 
de 2 ptos. 
Actitude: 

Participación nas clases: Puntualidade, interese e atención nas clases, esforzo, collida, colocación e recollida de material; a colaboración, 
solidaridade, respecto e compromiso cos compañeiros, e a recollida responsable da auto-avaliación que rexistrarán diariamente no seu ca-
derno (ben presentado en canto a orde, limpeza, marxes,...coma se de un traballo se tratara) ... . Total 10 puntos, que representan  o 40% do 
total da nota. Os alumnos parten con 5 ptos cada un e poden incrementar ou baixala nota en función das condutas e cuestións antes men-
cionadas. 
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Materia Matemáticas Profesor/a J Luis Parada 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: 2 parciais + 1 global 

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. Preténdese 

deste xeito facer que o alumnado se acostume a razoar... Esta pregunta servirá para redondear a nota. 

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. 
Traballo: 

• Os exercicios feitos na clase e na casa. 
• As notas dos traballos persoais de cada alumno, en equipo ou individuais. 

Actitude: 
• As anotacións do traballo diario da clase. 
• 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. 

 



 
Criterios de cualificación 

 

 

 

  
 

Curso 21/22 

Materia Física e Química Profesor/a J Luis Parada 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: 2 parciais + 1 global 

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. Preténdese 

deste xeito facer que o alumnado se acostume a razoar... Esta pregunta servirá para redondear a nota. 

De cara á realización dos exames, teranse presentes os seguintes criterios: 
 En tódolos exames do curso haberá unha cuestión de formulación (orgánica e inorgánica). 
 Nos exames, os alumnos poderán facer uso dunha táboa periódica, na que unicamente aparecerá: 
• Número atómico. 
• Símbolo e. 
• Masa atómica. 

Nesta táboa non se poderá facer ningunha anotación. En caso de detectar anotacións, será retirada, continuando o resto do exame sen 
ela. 
É obrigatorio acompañar cada magnitude da súa correspondente unidade. Estas unidades simplificaranse cando sexa posible. Todo resultado 
que estea sen unidades, ou con elas incorrectas, suporá una resta de 0,25 puntos por apartado. 
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. 
Traballo: 
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• 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: 
• 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 pola 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 do seguinte xeito:  
• En cada avaliación realizarase un máximo de 2 probas escritas (parciais), que poderán ser orais ou por outras vías no caso de confinamento 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 expli-
cados. 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 parcial: 20 %; 2º parcial 20 %;  Global de avaliación: 60%. 
 1 parcial + 1 Final: 1º parcial: 40% control; Global de avaliación: 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 parciais + 1 Final: 1º parcial: 40 %; 2º parcial 40 %; Global de avaliación: 20%. 
 1 parcial + 1 Final: 1º parcial: 60 % control; Global de avaliación: 40%. 

  
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 recuperación 
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% 
OPCION PARA O ALUMNADO DE SUBIR A NOTA FINAL 

• O alumnado poderá presentarse aos exames globais de xuño para subir nota media, sempre e cando teña as materias aprobadas. No 
caso de entregar o exame para a súa corrección, a cualificación contará para a avaliación final do alumno, sexa a cualificación que sexa. 

• O alumnado que decida presentarse a subir nota no exame global deberá avisar ao profesor con dous días antelación. 
• Esta posibilidade de presentarse a subir nota final nunha asigantura, é independiente dos exámes para recuperar, faranse nas datas dos 

exámes globais e será un examen global da asignatura. 
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Damos a posibilidade de que unha vez visto e realizado o examen, teñan a opción se o consideran de non entregalo ao profesor, polo que quedarí-
anse coa media final que tiveran. 

Traballo: 
Os traballos, exercicios, tarefas e proxectos representarán un peso na cualificación 20% 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 

➢ 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: 
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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 
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Materia Debuxo Técnico I Profesor/a José Juncosa 
Ponderacións: Exames 90% Traballo 5% Actitude 5% 
Nº exames/controis: Farase un exame como mínimo por avaliación aparte do exame de avaliación propiamente dito. 

• Valorarase o plantexamento dos exercicios ,non só o resultado. 
• Valorarase a limpeza e precisión nos debuxos. 

Traballo: 
• Valorarase o traballo feito na clase ademáis do feito na casa. 
• Valorarase a limpeza e precisión nos debuxos. 

 

Actitude: 
• Valorarase a atención que o alumno poña nas explicacións do profesor. 
• Valorarase o interés que o alumno poña no traballo. 
• Valorarase as entregas de exercicios en tempo e forma. 
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Materia Matemáticas Aplicadas Profesor/a Sandra Chouzas 
Ponderacións: Exames           90% Traballo              5% Actitude             5% 
Nº exames/controis: Dous mínimo por avaliación, dos cales os parciais valerán un 20% menos que o exame final. 

• Na corrección dos exercicios se puntuará con un 25% o achegamento correcto do mesmo; un 50% o desenvolvemento e un 25% o 
resultado correcto coas unidades e a explicación correspondente. 

• Na corrección dos exames teranse en conta a presentación (marxes, borróns, orde, limpeza)  e as faltas de ortografía. 
• Aqueles alumnos que non acadaran os obxectivos terán que ir ós exames da convocatoria ordinaria de Xuño coa materia suspensa. 
• Na nota final farase un redondeo ó alza. 

Traballo: 
 No desenrolo do traballo diario valorarase: 
  Escribir os datos e as fórmulas. 
  Desenvolver as operacións acordo co nivel ( Indicala, despexar, substituír) 
  Utilización correcta dos signos e da linguaxe matemática. 
  Destacar a solución coas unidades de medida correspondentes. 
  Corrección dos erros, borrando a facendo ben o exercicio. 
  Utilizar as ferramentas de debuxo cando sexa preciso. 
  Respectar as marxes. 
  Evitar borróns 
  Coidar a caligrafía 

Actitude: 
 Observación diaria na aula ( asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura na clase, chamadas de 

atención, traer o material axeitado) 
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Materia Economía Profesor/a Sandra Chouzas 
Ponderacións: Exames             90% Traballo              5% Actitude             5% 
Nº exames/controis: Dous mínimo por avaliación, dos cales os parciais valerán un 20% menos que o exame final. 

• Será moi importante: Coidar a presentación dos exames (respectar as marxes, evitar borróns, renglóns...). Coidar a caligrafía e as faltas 
de ortografía. 

• Aqueles alumnos que non acadaran os obxectivos terán que ir ós exames finais de xuño coa parte da materia suspensa. 
• Todos os alumnos que suspendan a materia na convocatoria ordinaria terán dereito a unha proba extraordinaria a finais de Xuño. 

Traballo: 
• O caderno de traballo. 
• Os exercicios feitos na clase e na casa. 
• Na terceira avaliación proporase realizar un traballo sobre a UE que contará como un parcial. 

Na corrección de traballos terase en conta: As pautas dadas polo profesor; bibliografía ou webgrafía utilizada. Non se recollerán traballos 
despois da data fixada na clase.  
Actitude: 
Observación diaria na aula ( asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura na clase, chamadas de atención, 
traer o material axeitado) 
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Materia Historia do Mundo Contemporáneo Profesor/a Sergio Tojo 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 10% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 1 parcial por unidade 
Realizarase unha 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. 

  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. 

  O alumnado terá opción de presentarse a un exame optativo na convocatoria ordinaria para subir nota se así o desexase. Deberá comu-
nicar con antelación o seu desexo de facer uso desta opción e unha vez entregado o exame, a nota final será a obtida neste exame (sexa 
maior ou menor que a que xa tiña). 

  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. 
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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. 

Se tivese unha avaliación pendente presentaríase ao exame de recuperación da convocatoria ordinaria 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 da ordinaria nunca será superior a cinco. Todos os alumnos que suspendan a materia (aínda 
que só sexa unha avaliación) na convocatoria ordinaria terán dereito a unha proba extraordinaria. Na proba extraordinaria examinarase de 
toda a materia impartida durante o curso, e a nota obtida no exame de setembro será a cualificación final. 
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. 
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. 
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  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. 
  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 olvide 3 veces o material necesario para o correcto desenvolvemento da clase nunha mesma avaliación penalizarase con 
0,5. 

 

  



 
Criterios de cualificación 
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Materia TIC, Tecnoloxías da Información e a Comunicación Profesor/a Carlos Pérez 
Ponderacións: Exames 45% Traballo 45% Actitude 10% 
Nº exames/controis: 2 parciais mínimo. 
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.     
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.     
Durante a avaliación, ós exames e traballos terán unha porcentaxe que será do 45% para cada unha das partes; (no caso dunha avaliación 
na que non se faga exame o 90% corresponderá á nota dos traballos, ou viceversa). O 10% restante corresponderá á actitude reflectida cara 
a materia que será avaliable mediante a observación directa a corrección de traballos e o traballo diario na aula.     
Nos traballos, controles e nos exames terase en conta e cualificarase a corrección ortográfica e a presentación; descontarase 0.1 puntos por 
cada falta ortográfica e sintáctica ou falta de limpeza na presentación, ata acadar un máximo de 1 punto.    
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. 
Traballo: 
Os traballos realizaranse por tarefas ou proxectos primándose o aprendizaxe  experiencial e cooperativo. Podendo realizarse as tarefas de 
xeito individual ou con agrupamentos flexibles. (maioritariamente individuais). A avaliación destes traballos realizarase 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.    

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…).    

Para a corrección destes traballos ou calquera outros que se fixesen na materia utilizaranse rubricas especificas por cada tipo de traballo; 
que conterán os items a avaliar os estándares programados por criterios e as competencias a que se refiren cada un.    



 
Criterios de cualificación 

 

 

 

  
 

Curso 21/22 

Todo isto quedará reflectido no caderno do profesor e cualificarase mediante rúbricas. 

Actitude: 
O 10% da nota corresponderá á actitude reflectida cara a materia que será avaliable mediante a observación directa a corrección de traballos 
e o traballo diario na aula.     
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…).     
Teranse en conta:     

1. Observación sistemática do traballo do alumno/a  na aula e na casa:     
2. asistencia diaria, puntualidade  e participación.     
3. Intervencións na clase (respostas a cuestións plantexadas, preguntas, dúbidas, saídas á pizarra ....)     
4. realización de tarefas propostas na aula.     
5. realización de actividades propostas como tarefa para a casa ( resolución de cuestións, comentarios de texto, traballos, esquemas, estudo…). Estas 

actividades deberán entregarse no prazo establecido (non se corrixirá ningún traballo entregado fora de prazo). 
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Materia Francés Profesor/a Lydie Borra 

Ponderacións: Exames 70% Traballo  15% Actitude 15% 

Nº exames/controis:  

No Departamento de francés, os procedementos de avaliación abarcan:  

1. Dos exames escritos (gramática, vocabulario, comprensión escrita, comprensión oral e produción escrita) e un oral por trimestre 
avisando da data. Ademais, uns controis escritos e orais (de verbos, de vocabulario, de gramática, de comunicación, etc.) ao longo do 
trimestre, se fose necesario. Neste segundo, o profesor é libre de propor ao seu grupo cantos controis estime convenientes sen avisar 
da data tendo en conta a obriga de chegar a clase sabendo a lección das sesións anteriores.  

2. O seguimento dos traballos diarios na clase e na casa.  
3. A observación da actitude do alumno co respecto a materia, as normas, a súa propia aprendizaxe, aos seus compañeiros, ase como 

a asistencia, puntualidade, interese e esforzo.  
No caso de que algún alumno non cumpra as normas acordadas durante a realización das probas de avaliación (gardar silencio, non copiar, 
ter material inapropiado na mesa ou debaixo, co móbil prendido) retiraráselle o exame e terá un 0 como nota. Con esta nota faráselle media 
coas restantes obtidas na avaliación, agás nas probas extraordinarias nas que sería esta a única cualificación. 

A asistencia ás probas é obrigatoria. Polo tanto, os alumnos que falten a na primeira proba, perderán o dereito de recuperalo independen-
temente da causa. A materia desa proba incluirase no siguente exame correspondente a dita competencia. En caso de faltar a ese, repetirase 
no momento en que a profesora o considere oportuno.  

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

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

Os alumnos que falten a clase deberán reincorporarse estando ao corrente do traballado en clase como a realización das tarefas  encomen-
dadas pola profesora mediante a axuda da mesma, do delegado de clase e da plataforma educativa Educamos. 

Actitude: 

- Para a valoración da conduta se realizará unha observación continua utilizando os seguintes criterios: 

1. A asistencia na clase (tendo en conta su obrigatoriedade). 
2. A súa boa participación no desenvolvemento da clase.  
3. O respecto do material, das normas e das consignas. 
4. A claridade, limpeza e respecto da data de entrega dos seus traballos. 
5. O respecto das intervencións e dereitos do seus compañeiros e respecto da quenda de palabra.  
6. A limpeza, organización e dispoñibilidade do seu material que a profesora poderá revisar sen previo aviso cando estime oportuno.  
7. A iniciativa para coller os apuntes e a corrección no seu caderno.  
8. Interese en atender as explicacións e consultar dúbidas co profesor. 
9. Esforzo en pronunciar o máis correctamente posible.  
10. Utilización da lingua francesa en clase. 
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Materia Robótica Profesor/a Carlos Pérez 
Ponderacións: Exames 20% Traballo 70% Actitude 10% 
Nº exames/controis: A lo menos 1 por avaliación, podendo ser practico ou teórico. 
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.     
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.     
Durante a avaliación, ós exames terán unha porcentaxe que será do 20% e os traballos 70%; (no caso dunha avaliación na que non se faga 
exame o 90% corresponderá á nota dos traballos, ou viceversa). ). O 10% restante corresponderá á actitude reflectida cara a materia que será 
avaliable mediante a observación directa a corrección de traballos e o traballo diario na aula.  
Por tanto a media final da avaliación será de 20% nota de exame, 70% nota de traballos e 10% actitude. 
Nos traballos, controles e nos exames terase en conta e cualificarase a corrección ortográfica e a presentación; descontarase 0.1 puntos por 
cada falta ortográfica e sintáctica ou falta de limpeza na presentación, ata acadar un máximo de 1 punto.    
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. 
Traballo: 
Os traballos realizaranse por tarefas ou proxectos primándose o aprendizaxe  experiencial e cooperativo. Podendo realizarse as tarefas de 
xeito individual ou con agrupamentos flexibles. (maioritariamente individuais). A avaliación destes traballos realizarase 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.     
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…).     
Para a corrección destes traballos ou calquera outros que se fixesen na materia utilizaranse rubricas especificas por cada tipo de traballo; 
que conterán os items a avaliar os estándares programados por criterios e as competencias a que se refiren cada un.    
As Practicas de taller e electrónica, robótica e control realizados como traballo de clase cualificaranse de acordo o seguinte criterio: o traballo 
cualificarase sobre un máximo de 10 puntos dos cales 4 puntos mínimo se cumpre coa funcionalidade descrita na practica, 4 puntos pola 
forma e sintaxe do código escrito e 2 puntos pola orixinalidade da solución. 
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Todo isto quedará reflectido no caderno do profesor e cualificarase mediante rúbricas. 

Actitude: 
O 10% da nota corresponderá á actitude reflectida cara a materia que será avaliable mediante a observación directa a corrección de traballos 
e o traballo diario na aula.     
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…).     
Teranse en conta:     

1. Observación sistemática do traballo do alumno/a  na aula e na casa:     
2. asistencia diaria, puntualidade  e participación.     
3. Intervencións na clase (respostas a cuestións plantexadas, preguntas, dúbidas, saídas á pizarra ....)     
4. realización de tarefas propostas na aula.     
5. Entregas no prazo establecido (non se corrixirá ningún traballo entregado fora de prazo). 
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Materia Literatura Hispánica Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames  Traballo 80% Actitude 20% 
Nº exames/controis:  
A avaliación baséase en traballos. 

Traballo: 
• 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 traballos e probas realizadas serán entregados ao alumnado na aula para que comprobe os criterios de corrección aplicados e 

reclamen posibles anomalías ou erros que puidesen 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. 
• Todos os alumnos/as que suspendan a materia en xuño terán dereito a unha proba extraordinaria. 

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 valorarase o respecto aos demais e ao entorno, o interese pola materia e terase en conta a participación do 

alumnado nos traballos e intervencións durante as clases así como a realización das tarefas propostas tanto na clase como para casa. 

 


