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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación:

Realizaramos mínimo dúas probas escritas por avaliación;

A media das probas escritas  suporá o 80 %  da nota  da avaliación sempre que sexan
superados cunha nota non inferior ao cinco sobre dez en cada unha das probas. 

Non  se  fará  media  cunha  nota  inferior  a  un  CINCO  nunha  das  probas  escritas  da
avaliación.

O 20% restante obterase a través da valoración do traballo do alumno ao longo do curso,
así como do grao de interese e implicación na materia. A valoración do traballo do alumno
realizarase a través de:

- Análise e comentario de distintos textos, recortes de prensa, gráficos, mapas históricos...

- Resumos dos temas estudados.

- Traballos de investigación.

- Elaboración de definicións propias etc.

-Realización de probas escritas tipo text.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:

Antes de que remate o curso os alumnos suspensos realizarán unha proba de recuperación
da avaliación que teña pendente de recuperar.

O examen recuperado terá una calificación de SUPERADO  ou NON SUPERADO; unha
proba superada equivale a un 5 e unha proba non superada é avaliada coa mesma nota
que xa tiña. 

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:

Realizaramos mínimo dúas probas escritas por avaliación.

A media das probas escritas  suporá o 80 %  da nota  da avaliación sempre que sexan
superados  cunha  nota  non  inferior  ao  cinco  sobre  dez  en  cada  unha  das  probas.  A
excepción das materias que teñan una única proba escrita.

Non  se  fará  media  cunha  nota  inferior  a  un  CINCO  nunha  das  probas  escritas  da
avaliación.

O 20% restante obterase a través da valoración do traballo do alumno ao longo do curso,
así como do grao de interese e implicación na materia. A valoración do traballo do alumno
realizarase a través de:

- Análise e comentario de distintos textos, recortes de prensa, gráficos, mapas históricos...

- Traballos de investigación.



- Elaboración de definicións propias etc.

-Realización de probas escritas tipo text.

-Realización de Composicións Históricas.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:

Antes de que remate o curso os alumnos suspensos realizarán unha proba de recuperación
da avaliación que teña pendente de recuperar.

O examen recuperado terá una calificación de SUPERADO  ou NON SUPERADO; unha
proba superada equivale a un 5 e unha proba non superada é avaliada coa mesma nota
que xa tiña.

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:

Realizaramos mínimo dúas probas escritas por avaliación.

A media das probas escritas  suporá o 80 %  da nota  da avaliación sempre que sexan
superados  cunha  nota  non  inferior  ao  cinco  sobre  dez  en  cada  unha  das  probas.  A
excepción das materias que teñan una única proba escrita.

Non se fará media cunha nota inferior a un CINCO nunha das probas escritas da 
avaliación.

O 20% restante obterase a través da valoración do traballo do alumno ao longo do curso,
así como do grao de interese e implicación na materia. A valoración do traballo do alumno
realizarase a través de:

- Análise e comentario de distintos textos, recortes de prensa, gráficos, mapas históricos...

- Resumos dos temas estudados.

- Traballos de investigación.

- Elaboración de definicións propias etc.

-Realización de probas escritas tipo text.

-Realización de Composicións Históricas.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:

Antes de que remate o curso os alumnos suspensos realizarán unha proba de recuperación
da avaliación que teña pendente de recuperar.

O examen recuperado terá una calificación de SUPERADO  ou NON SUPERADO; unha
proba superada equivale a un 5 e unha proba non superada é avaliada coa mesma nota
que xa tiña. 



Cualificación final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

A nota  da  avaliación  final  será  o  resultado  de  sumar  o  33% da  cada  unha  das  tres
avaliacións.

Proba
extraordinaria

para BAC

Consistente en:

Realización dunha proba seguindo o modelo da ABAU:

-Dúas preguntas teóricas a elexir unha
-Definición de catro termos históricos
-Realización dunha composición histórica a elexir entre tres propostas ( dúas do século
XIX e unha do XX, ou unha do XIX e dúas do XX)

Alumnado de
materia pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:

*Non hay alumnado con materia pendente de 1º de BAC

Procedementos e instrumentos de avaliación:

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía

Actividades tipo

Materiais e recursos

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía



Actividades tipo

Materiais e recursos

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía

O  alumnado  que  teña  a  materia  pendente  preparará  as  probas  extraordinarias
seguindo o esquema de actividades que empregamos nas clases ao longo do curso. 
A profesora fará unha selección dos contidos que considere máis importantes para 
traballar en clase co alumnado.

O alumnado que teña pensado asistir a clases para preparar as probas da ABAU
preparará o mesmo material que o restos dos/as compañeiros/as. 

Actividades tipo

O alumnado  que  teña  que  preparar  as  probas  extraordinarias  terá  clases  de
repaso  do  contidos  pendentes  e  fará  prácticas  das  diferentes  composicións
históricas dos séculos XIX e XX.

O  alumnado  que  asista  para  preparar  a  ABAU  revisará  as  composicións
históricas do século XIX e resolverán dúbidas. 

-Se  revisarán  os  documentos  correspondentes  a  cada  período  histórico
susceptibles de entrar nas probas escritas de recuperación e de ABAU. 

Materiais e recursos
Apuntes da profesora.
Composicións históricas deseñadas pola profesora.
Diccionario de termos históricos.
Documentos dos priodos históicos dos séculos XIX e XX.


