
10.- Criterios de cualificación  e promoción do alumnado

2ºESO

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 40% para a área práctica e 60%
para a teórica.

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 5 puntos sobre 10 e nos prácticos 2 punto sobre 4.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

●   As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden 
ter  ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● É obritario para aprobar o curso, a entrega do proxecto final, desenvolvido durante todo o 
curso.

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

● NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

●
● O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

● Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba de todo
o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota mínima para 
aprobar esta proba será dun 4,5.



2ºTECNOLOXÍA

1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN 
ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA
DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS 
ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A NOTA ATA UN 
MÁXIMO DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN 
DAS DESTREZAS A RECUPERAR.



3º ESO

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 30% para a área práctica e 70%
para a teórica.

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 5 puntos sobre 10 e nos prácticos 1,5 punto sobre 3.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

●  As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden 
ter ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

● NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

●
● O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

● Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.



3ºTECNOLOXÍA
1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN 

ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
30% para a área 
práctica e 70% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
30% para a área 
práctica e 70% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
30% para a área 
práctica e 70% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA
DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS 
ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A NOTA ATA UN 
MÁXIMO DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN 
DAS DESTREZAS A RECUPERAR.



4º ESO TECNOLOXÍA ACADÉMICAS

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 20% para a área práctica e 80%
para a teórica.

✔ Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 5 puntos sobre 10 e nos prácticos 1 punto sobre 2.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

✔  As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden 
ter  ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .
As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

✔ NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

✔
✔ O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

✔ Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.

4ºTECNOLOXÍA ACADÉMICAS



1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN 
ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
20% para a área 
práctica e 80% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
20% para a área 
práctica e 80% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
20% para a área 
práctica e 80% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA
DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS 
ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A NOTA ATA UN 
MÁXIMO DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN 
DAS DESTREZAS A RECUPERAR.



4ºESO TECNOLOXÍA APLICADAS

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 60% (dúas partes: entrega de un 
cuadernillo de prácticas e traballo na aula) para a área práctica e 40% para a teórica 
(examen)

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 4 puntos sobre 10 e nos prácticos 3 punto sobre 6.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

●   As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden ter 
ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

✔ NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

✔
✔ O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

✔ Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.



4ºTECNOLOXÍA APLICADA
1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN

ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

✔ CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA 
PONDERADA DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É IGUAL OU MAIOR A 5 
TERÁ UNAS ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A 
NOTA ATA UN MÁXIMO DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER 
TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN DAS DESTREZAS A RECUPERAR.



4º TIC

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 80% para a área práctica e 20% 
para a teórica.

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo nos traballos de cada 
avaliación, 50% das tarefas mandadas.  As notas de cada apartado sumaranse.

●  As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden ter 
ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

✔ NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

✔
✔ O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

✔ Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.
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