
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  XEOGRAFÍA E HISTORIA   
CURSO 2022-2023

LOMCE
curso Instrumentos avaliación pesos  Observacións

2º e 4º 
ESO

Probas escritas , orais sobre 
contidos traballados na clase ; 
ademais dos outros aspectos 
conceptuais   -

  60%.

-Non se fará media con exames cuxa 
nota sexa inferior a 4
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 . 

Actividades ,traballo na aula ,   30%.
-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  

 Libreta, actitude , asistencia, 
participación, 

  

  10%.

-Terase en conta a limpeza, claridade. As
faltas de ortografía e presentación 
restarán 0,5 puntos cando estes últimos 
aspectos sexan descoidados 
habitualmente 
-Levar a caderno ao día 
- As actitudes que impidan o bo 
funcionamento da clase repercutirán 
negativamente na puntuación final. 

LOMLOE
curso Instrumentos avaliación pesos  Observacións

1º e 3º 
ESO

Probas escritas , orais sobre 
contidos traballados na clase ; 
ademais dos outros aspectos 
conceptuais   -

  60%. -Non se fará media con exames cuxa 
nota sexa inferior a 4
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 . 

Actividades e traballo na aula : 
traballos escritos; informes e 

 40%.
-Realizar habitualmente os deberes, non 
superando un número de tres faltas 
inxustificadas por avaliación.



redaccións; presentacións en 
ordenador; cadernos e cartafol; 
resumos; pósteres; exposicións 
orais 

-Terase en conta a limpeza, claridade. As
faltas de ortografía e presentación 
restarán 0,5 puntos cando estes últimos 
aspectos sexan descoidados 
habitualmente 
 - Presentar os traballos propostos na 
data indicada en cumprindo os requisitos 
- Terase en conta a actitude e implicación
do/da alumno/a no traballo, deste xeito 
considérase o interese como aspecto a 
valorar 

RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE O CURSO 

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 no examen final . Esa convocatoria 
tamén a realizarán os alumnos/as que teñan as outras avaliacións suspensas. 
 Non aprobará ningún alumno/a que non teña presentados e aprobados os traballos realizados 
durante o trimestre ( tanto nas avaliacións , como no exame 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. 

Convocatoria ordinaria (xuño )
A ella presentarase o alumnado que non superara a materia. Tamén presentará os traballo non 
presentados durante o curso o cun resultado negativo

PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA
PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

O alumnado coa materia de Xeografía e Historia pendente de cursos anteriores seguirá un plan de 
reforzo. 

Datas das probas
Febreiro 1º proba.  UD 1, UD 2. Cadernillo actividades , 1º traballo práctico

Gárdanse as partes superadas para as seguintes probas

Maio 2º proba UD 3, UD 4. 2º Traballo práctico
Se ten as dúas partes aprobadas ten recuperada a materia

Xuño Para o alumnado que  non aprobou  as probas anteriores ou no entregou ou ten 
suspenso algún dos traballos prácticos.



Tarefas e probas
Tarefas,exercicios entregados nos tempos 
requeridos

40%.

Proba escrita, febreiro , maio 60%.

Sen tarefas presentadas 100% nota do exame


