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Modificación da programación que afecta aos criterios de cualificación do 

terceiro trimestre para as materias Física e Química de 2º e 4º da ESO e 

Ciencias aplicadas a actividade profesional 4º da ESO. 

 

Tal como indica a Orde do 27 de decembro de 2022, a sesión de 

avaliación final do alumnado da educación secundaria 

obrigatoria deberá realizarse a partir do día 22 de xuño de 2023 e 

deberá coincidir coa sesión da terceira avalación parcial. 

 

Materia: Física e Química 2º ESO 

12.- Criterios cualificación. 

O curso, en relación ás cualificacións, divídese en tres trimestres  ou 

avaliacións: primeira, segunda e terceira que coincidirá coa cualificación final. 

Haberá dúas probas escritas en cada trimestre. A nota será a media das 

probas realizadas. 

As notas das avaliacións calcularanse tendo en conta a ponderación seguinte: 

80% as probas escritas. 

20% tarefas, proxectos de investigación, exposicións de traballos individuais ou 

en grupo empregando recursos tic, informes das prácticas de laboratorio no 

caso de telas realizado. 

Rematado o trimestre o alumno que non supere algunha das probas escritas, 
poderá facer a recuperación na data establecida polo profesor agás ao final do 
terceiro trimestre, que se farán probas de recuperación antes da avaliación final 
se o tempo o permite.  

A cualificación do trimestre trala recuperación realizarase tendo en conta a 
mesma ponderación que na avaliación. 

A cualificación da avaliación final será o resultado de facer a media das notas 

das tres avaliacións, ou das recuperacións correspondentes, ou do exame final 

e aplicar a ponderación empregada durante as avaliacións e redondear ás 

unidades. En caso de equidistancia o redondeo realizarase á alza. 

 

 

 



Materia: Física e Química 4º ESO 

11.- Criterios de cualificación        

O curso, en relación ás cualificacións, divídese en tres trimestres  ou 

avaliacións: primeira, segunda e terceira que coincidirá coa cualificación final. 

Haberá dúas probas escritas en cada trimestre. A nota será a media das 

probas realizadas. 

As notas das avaliacións calcularanse tendo en conta a ponderación seguinte: 

80% as probas escritas. 

20% tarefas, proxectos de investigación, exposicións de traballos individuais ou 

en grupo empregando recursos tic, informes das prácticas de laboratorio no 

caso de telas realizado. 

Rematado o trimestre o alumno que non supere algunha das probas escritas, 
poderá facer a recuperación na data establecida polo profesor agás ao final do 
terceiro trimestre, que se farán probas de recuperación antes da avaliación final 
se o tempo o permite.  

A cualificación do trimestre trala recuperación realizarase tendo en conta a 
mesma ponderación que na avaliación. 

A cualificación da avaliación final será o resultado de facer a media das notas 

das tres avaliacións, ou das recuperacións correspondentes, ou do exame final 

e aplicar a ponderación empregada durante as avaliacións e redondear ás 

unidades. En caso de equidistancia o redondeo realizarase á alza. 

   

Materia: Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO 

2.6 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

O curso, en relación ás cualificacións, divídese en tres trimestres  ou 

avaliacións: primeira, segunda e terceira que coincidirá coa cualificación final. 

Como procedimentos e instrumentos de avaliación utilizaranse as probas 

obxectivas, a observación do traballo no laboratorio e  na aula de informática, a 

avaliación dos traballos realizados e dos informes escritos e presentacións 

multimedia que se poden propoñer ós alumnos ao longo do curso, e o caderno 

de traballo. 

Para superar a materia en calquera das avaliacións será necesario cumplir as 

tres condicións seguintes: 



a) Que a calificación media dos estándares sexa como mínimo 5. 

b) Que a proporción de estándares calificados con menos de 2 sexa inferior 

ao 30% do total de estándares considerados nesa avaliación. 

c) Que os traballos en equipo os realice de xeito responsable e repectuoso 

coa materia e cos compañeiros. Esta materia ten un contido altamente 

manipulativo, polo que manter as medidas de seguridade no laboratorio  

evitando todo tipo de actos perigosos será fundamental para unha 

avaliación positiva, de tal xeito que non manter unha conducta adecuada 

no laboratorio levará intrínseco o non superar a materia. 

Para a obtención da calificación trimestral a media dos estándares constituirá o 

60% da nota nas probas escritas, o 30% nos informes escritos dos traballos 

realizados e das presentacións na aula, e un 10% na observación do traballo 

do alumno. 

Rematado o trimestre o alumno que non supere algunha das probas escritas, 
poderá facer a recuperación na que se examinarán de todolos estándares nos 
que obtiveran calificación inferior a 5 na data establecida polo profesor agás ao 
final do terceiro trimestre, que se farán probas de recuperación antes da 
avaliación final se o tempo o permite.  

A cualificación da avaliación final será o resultado de facer a media aritmética 

das notas das tres avaliacións, ou das recuperacións correspondentes, ou do 

exame final e aplicar a ponderación empregada durante as avaliacións e 

redondear ás unidades. En caso de equidistancia o redondeo realizarase á 

alza. 

 

 


