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Xeografía – 

historia 1º 2º 3º 

4º   E.S.O. 

- As probas orais e escritas 

sobre contidos traballados na 

clase ; ademais dos outros 

aspectos conceptuais 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

-Non se fará media con exames cuxa 

nota sexa inferior a 3. 

Realizarase un control ao rematar un 

ou varios  temas (- si falta a un control 

so se lle repetirá si a causa está 

xustificada .Se non ten esa xustificación 

o realizará no exame de avaliación) 

-Só se redondeará cara arriba cando a 

nota non sexa inferior á décima  7 e o 

comportamento sexa correcto 

-Terase en conta a limpeza, claridade, 

faltas de ortografía e presentación, 

podéndose restar 0,5 puntos cando 

estes últimos aspectos sexan 

descoidados habitualmente. 

- o coidado da linguaxe e da escrita 

coa intención de desenvolver as 

capacidades para empregalo con 

precisión. empregando un vocabulario 

específico, imprescindible para coñecer 

o tema e moi útil para incorporalo ás 

estruturas de pensamento e 

comunicación 

 

 

 

 

 

 



 -Observación do traballo diario   do 

alumno (intervencións orais,traballo 

individual ou en grupo,actitudes) 

- Realización, presentación e entrega 

puntual de traballos, problemas 

formulados,  etc 

-Análise das tarefas realizadas en clase , 

(expresión escrita,organización das ideas 

e conceptos,a claridade na exposición, a 

capacidade de síntese nos resumos e 

esquema 

- -A participación nas actividades de 

aprendizaxe 

 

30% Será requisito indispensable 

para aprobar: 

-Realizar habitualmente os 

deberes, non superando un 

número de tres faltas 

inxustificadas por avaliación. 

- Presentar os traballos 

propostos na data indicada 

en cumprindo os requisitos 

-Levar a caderno ao día  

- Tamén se terá en conta o 

coidado da linguaxe e da 

escrita 

- Asistencia e actitude en clase 

(puntualidade, esforzo, atención,  

participación, etc.)  

- Actitude positiva ante a participación 

dos compañeiros 

 

 

 

 

10% 

Terase moi en conta  o 

esforzo particular do 

alumno/a . 

As actitudes que impidan o 

bo funcionamento da clase 

repercutirán negativamente  

na puntuación final. 

 

c) Criterios de cualificación.  
Todas as actividades calificaranse de 0 a 10.A nota de cada avaliación será a media  de todas as cualificacións 
obtidas polo alumno durante o trimestre ( Probas orais, escritas traballo de clase, caderno actitude …etc 
tendo en conta os %  ). A nota final do curso será a media aritmética das cualificacións dos tres trimestres. 
Nas cualificacións cando as medias teñan decimais , redondearase ao enteiro superior só si os decimais 
superan a decima ,7 e a actitude do alumno é satisfactoria 
 

Os alumnos/as que non superen a primeira ou a segunda avaliación, por no acadar un 5  farán  exames de 
recuperación de cada avaliación suspensa . No caso de que o alumno/a aprobe, quedará recuperada a 
avaliación correspondente. 
Os alumnos/as que non superen a 3ª avaliación,  recuperarana na convocatoria ordinaria  . 
Esa convocatoria   tamén a realizarán os alumnos/as que teñan as outras avaliacións suspensas 
So se repetirán os exames si a causa está xustificada. O alumno/a que falte aos controis ou exames de 
maneira habitual non se lles repetirá o exercicio . 
Non aprobará ningún alumno/a que non teña presentados e aprobados os traballos realizados durante o 
trimestre ( tanto nas avaliacións , como no exame de final. Si o alumno/a non aproba en xuño deberá 
presentar os traballos do curso que non foran entregados ou que o resultado fora negativo.  

 
- Os alumnos/as que no superen a materia  na convocatoria  ordinaria, poderán recuperala na 
convocatoria extraordinaria . Nela examinarase de toda a materia, tamén terán que  presentar  todo o 
traballo realizado durante o curso que non  presentara no seu momento o estivera suspenso .O profesor 
mandará traballo de repaso  (que formarán parte da nota final ) 


