
CRITERIOS DE AVALIACIÓN VALORES ÉTICOS – AS INSUAS 2021-2022 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un 

dos aspectos avaliados establecéndose: 

Son suficientes. 

Se deben mellorar. 

Se se descoñecen. 

Avaliación Continua:O docente avaliará as actividades propostas. 
Avaliación Final: a Avaliación realizarase igualmente a través dos Estándares de 

Aprendizaxe e os Indicadores de logro. O docente disporá dunha táboa na que se reúnen os 

Estándares de Aprendizaxe máis relevantes a avaliar en cada tema nas táboas Avaliación 

dos Estándares de Avaliación. 

 

Poderá haber proba escrita ou realización de un traballo obrigatorio por trimestre, que serán o 50% 

da nota. 

O traballo na aula e na casa, traballos voluntarios, xunto coa actitude será o 50% da nota de 
cada avaliación. Estes 5 puntos se dividirán da seguinte maneira: 

- 2 puntos: a revisión da libreta. Un mal uso dela, esquecela ou non tela a día restará un 0,25 

pto a cada vez. 

- 2 puntos: os traballos pedidos durante as evaluacións. Estes dous puntos se dividirán 

segundo o número de traballos. 

- 1 punto: contribución ao desenvolvemento positivo das clases. Podendo ser restado 

0,25 nas ocasións que impida este  normal transcurso da sesión. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Debido a que houbo modificacións lexislativas en materia educativa a nivel nacional 

aplicables neste curso 2021-2022, contémplanse aquí os cambios que derivan da 

eliminación da Convocatoria Extraordinaria de Setembro, adiantada a Xuño. 

Debido a que ás crases da 3ª avaliación e final Ordinaria rematan transcurrida a pimeira 

semana de xuño , durante o transcurso das 2 semanas que quedan para finalizar o curso, 

estabeceráse un plan de Traballo de repaso ou ampliación de contidos para o alumnado 

aprobado que queira incrementar nota ( ata un máximo de 1 punto). No caso de 

alumnado coa materia suspensa, o plan consistirá en tarefas de reforzo e repaso, co 

obxectivo de acadar o aprobado na Avaliación Extraordinaria de Xuño, neste  caso una 

nota mínima de 5. Ditas tarefas non necesariamente se avaliarán cunha proba escrita 

senon que poderán consistir en entrega de traballos pendentes avaliables (tanto en papel  

como na Aula Virtual). 

No caso de non superar a materia, quedará pendente pra o vindeiro curso, tendo en conta 

o Plan de recuperación de materias pendentes, que debe adaptarse tamén á reforma 

lexislativa para o curso 2022-2023. Poderá asemellarse ao actualmente establecido na 

programación da materia ( consistindo en avaliacións parciais por medio de probas ou 

entrega de traballos e tarefas nas datas que correspondan). 
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