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Etapa: ESO Curso: 2º Grupo: B Titor/a: Kattia Carril 

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 exa-
me 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 posi-
bles 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 1. 

5. 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…). 

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”. 
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Materia Matemáticas Profesor/a Isabel Molins 

Ponderacións: Exames 70 Traballo 20 Actitude 10 

Nº exames/controis: Mínimo 2 probas por avaliación 

Dependerá do número de STEPS de cada avaliación.   

Faranse dous probas como mínimo en cada avaliación  

O contido destas probas será como máximo de 2 STEPS.  

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

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

Traballo: 

Corresponderá aos seguintes conceptos: exercicios diarios (exercicios descartables, campo base, oxixeno, autoavaliación , as rutinas de 
pensamento, mapas conceptuais), Libreta e tarefas de Teams  

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

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

Terase en conta para a súa cualificación os seguintes puntos:   

 Completa, realizados todos os exercicios diarios (libro, campo base, oxixeno, autoavaliación , as rutinas de pensamento, mapas con-
ceptuais) realizados por cada step,  

 Corrixida adecuadamente (no que se deberán indicar os fallos, xeito de autoavaliacion) 
 Ordenada e limpa  

 

Tarefas de Teams: Que correspondese cos Boletíns de reforzo dalgún step en concreto. 

Terase en conta para a súa cualificación os seguintes puntos:  

 Entregados dentro da data,   
 Completos (realizados todos os exercicios da tarefa)  
 Ordenados e boa presentación (limpeza) 
 Cumprir  con os criterios da rubrica da tarefa 

 

Actitude: 

Observación diaria na aula; actitude, asistencia, puntualidade, participación, interese, comportamento, compostura na clase, chamadas 
de atención, traer o material axeitado para realizar as tarefas diarias ou nas probas  

En concreto, valorarase o interese manifestado polo alumno/a no desenrolo do traballo diario cos seguintes ítems:  
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 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, e repetindo o exercicio.  
 Utilizar as ferramentas de debuxo cando sexa preciso.  
 Evitar borróns  

 

Libreta: Completa cos exercicios realizados en cada step, corrixida adecuadamente, indicando os erros (autoavaliacion), ordenada y limpa  

Coidar a caligrafía 
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Materia Lingua Galega Profesor/a Sabela Pita 
Ponderacións: Exames 70% Traballo 20% Actitude 10% 
Nº exames/controis:  

• Farase un exame global, que contará o 40%, ao final de avaliación. Ademais realizaranse unha ou varias probas ao longo de cada 
trimestre  (nas que se poden incluír probas orais, escoitas, traballos, avaliación do libro de lectura). 

 

• En todas as probas, exames e traballos terase en conta a ortografía e presentación; polo tanto penalizarase o alumnado no caso de 
cometer este tipo de erros. O grao de penalización nunca excederá 1,5 puntos. 

 
Traballo: 

• Valórase a través da observación e anotacións do traballo realizado na clase e na casa (lecturas, realización e  corrección das activi-
dades e calquera traballo proposto) recolléndoo mediante positivos de maneira diaria. 

 

• Tamén se avalía a presentación e organización do caderno, que poderá ser solicitado en calquera momento. 
 
Actitude: 
• A participación activa e mostra de interese pola materia (preguntar dúbidas e implicación no proceso de aprendizaxe uso da lingua na 

interacción durante as clases). 
 

• O respecto ao alumnado e ao persoal (fomentar o silencio cando se preguntan dúbidas, cando explica o profesor...) 
 

• Coidado do material propio e alleo (equipos informáticos, orde e limpeza da clase...) 
 

• O cumprimento das normas do centro e do protocolo COVID. 
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Materia Lengua Castellana Profesor/a Kattia Carril 

Ponderacións: 
Contidos: Exame 
e traballo 

70% Lectura 20% Actitude 10% 

Contido  

Cada avaliación haberá un exame de contidos ó final da mesma que suporá un 50% da nota final e un traballo sobre algúns dos contidos 
do trimestre que suporá un 20% da nota final. 

 

Lectura 

Cada avaliación será obrigatorio ler o libro indicado pola profesora, deste libro poderá facerse un exame ou un traballo (o que se indicará o 
comezo de cada trimestre). 

Actitude 

Neste apartado teranse en conta o traballo diario, a participación, o interese na materia, o comportamento na clase, a entrega a tempo dos 
traballos propostos e a realización de todas as sesións que se indiquen como obrigatorias de Walinwa. 
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Materia Inglés Profesor/a Beatriz Pouso 

Ponderacións: Exames Escritos: 60% 

Orais: 20% 

Traballo 10% Actitude 10% 

Nº exames/controis:  

- Entre dous e tres exames escritos por avaliación (grammar, vocabulary, reading-comprehension and writing). 

- Entre un e dous exames orais por avaliación (Speaking Exams). 

- Un exame de comprensión oral (Listening-Comprehension Exam). 

Na 2ª avaliación realizarase un control da lectura obrigatoria do curso, o resultado deste control fará media cos exames escritos. 

Traballo: 

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

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

Actitude: 

• O uso do inglés na aula (Use of English). 
• A participación positiva. 
• A atención na clase e o interese pola materia. 
• O correcto uso do material necesario na clase. 
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Conseguiranse puntos, un a un, a modo de positivos, ata un máximo de 10 puntos por trimestre. 
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Materia Xeografía e Historia  2º ESO Profe-
sor/a 

Ana Quiza 

Ponderacións: Exames 60% Traballo 30% Actitude 10% 

Exames: 

Nº exames/controis: Un 1º parcial (Ex. Temas 1 e 2) e  2º parcial (Ex. Temas  3 e 4 ) 

Ponderacións: 1º parcial 30% e 2º parcial 30% 

Outras consideracións: o Faltas de ortografía: - 0,25 por tres faltas e -0,5 por máis de tres. 
o Presentación: - 0,25 polos marxes, tachóns, desorde, etc. 
o Caligrafía: -0,25 pola mala caligrafía. 

  
Traballo: 

Tarefas feitas na casa. 

Tarefas feitas na clase (traballos, exercicios, cuestionarios...) individualmente. 

Pequenos proxectos. 

Actitude: 

Participación activa na clase (preguntando dúbidas e respondendo a cuestións expostas) seguindo a pauta  establecida polo 
profesor. 
Fomento do silencio cando está a preguntar unha dúbida un compañeiro, explicando o profesor… 

Interese (traer o material necesario, estar sentado na aula cando chega o mestre, elevado nivel de atención). 
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Materia Física e Química Profesor/a José López 
Ponderacións: Exames 80% Traballo 20% coa actitude Actitude 20% co traballo 
Nº exames/controis: 2 mínimo por trimestre. 

• os exames terán todos o mesmo valor e farase a media aritmética dos mesmos. 
No caso de que se fagan controis, estes valerán un 20% da nota e os exames un 80% e entre ambos apartados darán o 80% da 
nota. 

                Na nota final de cada trimestre (unha vez ponderada a nota dos exames e a actitude) se fará un redondeo (se é menor 
que .5 porase o enteiro inferior e se é maior ou igual a .5 porase o enteiro superior). 

•          A nota de recuperación das avaliacións será un 5. 

•          A nota final de Xuño será a media aritmética das avaliacións. 

•          Se un alumno vai a Xuño con 1 ou 2 trimestres suspensos, se os aproba, poráselle un 5 en ditos trimestres e farase media 
cos trimestres aprobados nas avaliacións. Se un alumno vai con todo a Xuño e aproba (nota>=5), poráselle un 5 independente-
mente da nota que quite no exame. 

•          Na convocatoria extraordinaria, como este ano é a finais de Xuño,  os alumnos poderán escoller ir só cos trimestres sus-
pensos ou ir con toda a materia. Se van cos trimestres suspensos, farase a media coma no punto anterior. Se van con todo, po-
ráselle a nota do exame. A nota se obterá facendo o redondeo (se é menor que .5 porase o enteiro inferior e se é maior ou igual 
a .5 porase o enteiro superior). No caso de que un alumno falte a esta convocatoria por causa xustificada, se substituirá o exa-
me por un boletín de exercicios. 
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Poderanse realizar controis ou exames cando o profesor o considere oportuno podendo ser éstes sen avisar. 

Será o profesor o que decida se unha proba é un control ou un exame. 

1. Faranse dúas probas como mínimo en cada trimestre. 

2. No caso de que un alumno estea ausente o día da realización dun exame, este repetirase sempre que o alumno en-
tregue un xustificante. A data do exame será fixada polo profesor. Se falta a un control, este non se repetirá e a nota se obterá 
dos exames e a actitude. 

3. Os exames realizados serán entregados ós alumnos na aula para que comproben os criterios de corrección aplica-
dos 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 intentando copiar) nun exame ou control (independen-
temente do método utilizado), ou deixando copiar de maneira voluntaria, a nota de dito exame será de 1 (en ESO) e de 0 (en 
BAC). 

5. En ningún caso obterá unha cualificación positiva no apartado de actitude un alumno no que se observe un aban-
dono 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. 
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7. O exame de recuperación só o farán os alumnos que suspenderon o trimestre. Os suspensos terán que quitar un 5 
para poder aprobar o trimestre suspenso. 

8. Os alumnos irán ós exames finais de Xuño só cos trimestres suspensos aínda que se lles dará a oportunidade de 
poder ir ó exame global de Xuño con todos os trimestres.  Se van con todos os trimestres, se aproban poráselle un 5 pero se 
supenden poráselle o enteiro máis próximo redondeando como mencionamos anteriormente. 

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

10. Os alumnos que teñan materias pendentes de cursos anteriores  serán informados individualmente polo profeso-
rado. 

 
Traballo: 
Revisarase a libreta cos apuntes e exercicios que se dan na materia. Coa actitude conta un 20%. 

 

Actitude: 
Ver cómo se traballa na clase. Co traballo conta un 20%. 
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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 co-
piar, 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, repeti-
rase 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  enco-
mendadas 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 Relixión Católica Profesor/a Conchi Ruiz 

Ponderacións: Exames 60% Traballo 30% Observación 10% 

Nº exames/controis: 2: 1 parcial + 1 global 

• Parcial: 20%; Global: 40%. A materia elimínase á fin da avaliación, isto é, a materia examinada no parcial tamén será contido do exame 
global. 

• No caso das avaliacións nas que se realice un proxecto, este substituirá ao exame parcial ou global (en función da duración e exten-
sión do mesmo).  

• A nota de exames e traballo verase afectada polos seguintes criterios: 
o Ortografía. Descontarase un máximo de 1 punto: -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 Presentación (limpeza e marxes). Descontarase ata 0.5 puntos: - 0.25 por riscadas (máis de 3) ou ilexibilidade, e -0.25 cando 
non se respecten as marxes na metade ou máis da metade do exercicio ou exame. 

o O alumnado poderá recuperar a nota perdida por estes criterios presentando na sesión seguinte ao ver o exame corrixido unha 
redacción que conteña as palabras nas que cometeu os erros ortográficos ben escritas. 

Traballo: 

• Exercicios feitos na clase e na casa.  
• Traballo individual ou grupal 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 da clase. 
• 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-
avaliación 

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 colabora-
ción, solidaridade, respecto e compromiso cos compañeiros, e a recollida responsable da auto-avaliación que rexistrarán diariamente no 
seu caderno (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 mencionadas. 
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Materia Tecnoloxía 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 ma-
teria 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 blo-
que 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 1. 
Traballo: 2 Traballos mínimo por avaliación 
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. 
Todo isto quedará reflectido no caderno do profesor e cualificarase mediante rúbricas 
Actitude: 
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O 10% da nota corresponderá á actitude reflectida cara a materia que será avaliable mediante a observación directa a corrección de traba-
llos 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…). Es-

tas actividades deberán entregarse no prazo establecido (non se corrixirá ningún traballo entregado fora de prazo). 
 
 

  



 
Criterios de cualificación 

 

 

 

  
 

 

Materia Música Profesor/a Jacobo Teixeira 

Ponderacións: Exames 40% Traballo 40% Actitude 20% 

Nº exames/controis: 1º parcial , 2º Parcial e 3º parcial (opcional) 

- Teranse en conta as faltas de ortografía: cada 6 faltas de ortografía descontarase 0'5 na nota do examen, podendo descontarse 1 
punto. Os fallos en estructuras gramaticais non serán tidos en conta xa que a asignatura é bilingüe e as probas escritas serán en in-
glés. 

Traballo: 

- Tarefas feitas na casa. 
- Tarefas feitas na clase individualmente de carácter creativo: traballos, exercicios escritos, interpretacións musicais... 
- Tarefas feitas na clase mediante estruturas e técnicas cooperativas . 

Actitude: 

- Participación activa na clase (preguntando dúbidas e respondendo a cuestións expostas) seguindo a pauta establecida polo profe-
sor. 

- Fomento e valoración do silencio cando está a preguntar unha dúbida un compañeiro, explicando o profesor, antes e durante a in-
terpretación dunha peza... 

- Interese (traer o material necesario, estar sentado na aula cando chega o profesor, elevado nivel de atención). 
 


