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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Ó longo da avaliación realizaránse diferentes traballos para avaliar os contidos (exercicios 

temáticos, probas de grupo, test, concursos…). Cada un destes exercicios será puntuado 

cunha nota do 0 ó 10. A nota media de todos eles constituirá a nota final da avaliación. 

 

 Cada avaliación puntuarase de 1 a10. 

 A avaliación será continua.  

 

CRITERIOS DE AVALIACION 

 

Á hora de avaliar teránse en conta os seguintes criterios: 

1.1. A ASISTENCIA SERÁ OBRIGATORIA PARA PODER SUPERAR A MATERIA. 

O curso estructurase en tres avaliacións que serán cualificadas cunha nota numérica enteira, 

a cualificación obtida será unha nota de 1 a 10, sendo a nota mínima para aprobar dun 5. 

 

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 

 

1.2. TRABALLO PERSOAL DO ALUMNO/A 

Na aula o alumno/a traballa facendo fincapé na oralidade.                                                 

Supón o 20 % da nota 

1.3. PARTICIPACIÓN NA AULA 

Preguntas e/ou respostas, aclaracións, suxerencias oportunas ó profesor e compañeiros. 

Supón outro máximo do 60 % na nota. 

1.4. TRABALLO EN EQUIPO 

Traballos propostos polo profesor para facer en equipo ou individual.                                         

Supón ata un 20% da nota. 
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1.5. AVALIACIÓN ORDINARIA. 

 

A nota da avaliación ordinaria nesta materia é resultado dunha avaliación continua, 

que terá o seguinte peso:  

tr 1º 33%- tr2º 33%- tr3º 33% 

 O alumnado que obteña una cualificación superior a 5 puntos nesta media 

ponderada, no período que vai dende a 3º avaliación ata a avaliación final 

realizará actividades de ampliación, que se basearán no coñecemento do feito 

relixioso. Si este traballo obtén una valoración positiva, a nota final será 

redondeada ao enteiro máis próximo. Si a valoración é negativa ou os 

traballos non son presentados en tempo e forma a nota manterase. 

 Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesa media ponderada, no período que 

vai dende a 3º avaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo 

e recuperación centradas nas destrezas que non acadou durante o curso. 

Cada alumno/a recibirá unha comunicación por parte do docente coas destrezas, 

actividades e demáis  que debe recuperar para alcanzar unha valoración positiva na 

proba final de recuperación de final de curso. 

 


