
1.- XEOGRAFÍA E HISTORIA, 1º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

 

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos.  

Na avaliación ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa 

mediante probas escritas e/ou mediante traballos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) restarán 

puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a 

profesor/a grazas aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá entre tres e catro  probas escritas por trimestre, habendo unha recuperación en xaneiro sobre os contidos da primeira 

avaliación e outra a finais da terceira avaliación sobre os contidos da primeira e da segunda avaliación. Finalmente na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante probas escritas e/ou traballos. 



A nota dos exames será o 70% da nota de cada avaliación, polo que as probas escritas valoraranse cun máximo de 7 puntos. O traballo 

na aula e na casa  xunto será o 30% da nota de cada avaliación. 

Se nunha proba escrita se obtén unha nota inferior a 3, non se fará media e o alumno/a deberá presentarse á correspondente 

recuperación. 

Non se repetirán probas nos casos de non asistencia, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

Os exames ou probas non feitos poderán realizarse na recuperación. 

As NORMAS DAS PROBAS ESCRITAS son as seguintes: 

*Copiar nalgún dos exames, suporá un 0 nese exame. Esa proba será repetida ó final da avaliación correspondente.  

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame o uso de Tipp-Ex ou similares. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame empregar o lapis ou un bolígrafo que non sexa azul ou negro. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota comezar o exame con material no pupitre ou con algo sobre a mesa que non sexa o 

propio exame e un bolígrafo azul ou negro. 

* Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame entregalo sen cumprimentar o nome, curso ou data. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota do exame falar durante o mesmo. Se se reitera este comportamento, implicará a 

retirada do exame, un 0 nel e a posibilidade de repetilo ao final da correspondente avaliación. 

En canto ao TRABALLO NA CLASE, terase en conta tanto a rapidez e corrección das respostas nas preguntas que se fagan como a 

participación positiva na clase.  

Estas normas estarán colgadas no taboleiro da aula. 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.- XEOGRAFÍA E HISTORIA, 2º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos. Na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante 

probas escritas e/ou mediante traballos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) poderían 

restar puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Todas as probas e actividades propostas terán indicado a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a 

profesor/a grazas aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá entre tres e catro  probas escritas por trimestre, habendo unha recuperación en xaneiro sobre os contidos da primeira 

avaliación e outra a finais da terceira avaliación sobre os contidos da primeira e da segunda avaliación. Finalmente na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante probas escritas e/ou traballos. 



A nota dos exames será o 70% da nota de cada avaliación, polo que as probas escritas valoraranse cun máximo de 7 puntos. O traballo 

na aula e na casa será o 30% da nota de cada avaliación. 

Se nunha proba escrita se obtén unha nota inferior a 3, non se fará media e o alumno/a deberá presentarse á correspondente 

recuperación. 

Non se repetirán probas nos casos de non asistencia, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

Os exames ou probas non feitos poderán realizarse na recuperación. 

As NORMAS DAS PROBAS ESCRITAS son as seguintes: 

*Copiar nalgún dos exames, suporá un 0 nese exame. Esa proba será repetida ó final da avaliación correspondente.  

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame o uso de Tipp-Ex ou similares. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame empregar o lapis ou un bolígrafo que non sexa azul ou negro. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota comezar o exame con material no pupitre ou con algo sobre a mesa que non sexa o 

propio exame e un bolígrafo azul ou negro. 

* Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame entregalo sen cumprimentar o nome, curso ou data. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota do exame falar durante o mesmo. Se se reitera este comportamento, implicará a 

retirada do exame, un 0 nel e a posibilidade de repetilo ao final da correspondente avaliación. 

En canto ao TRABALLO NA CLASE, terase en conta tanto a rapidez e corrección das respostas nas preguntas que se fagan como a 

participación positiva na clase.  

Estas normas estarán colgadas no taboleiro da aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- XEOGRAFÍA E HISTORIA, 3º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos. Na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante 

probas escritas e/ou mediante traballos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) poderían 

restar puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a 

profesor/a grazas aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá entre tres e catro  probas escritas por trimestre, habendo unha recuperación en xaneiro sobre os contidos da primeira 

avaliación e outra a finais da terceira avaliación sobre os contidos da primeira e da segunda avaliación. Finalmente na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante probas escritas e/ou traballos. 



A nota dos exames será o 70% da nota de cada avaliación, polo que as probas escritas valoraranse cun máximo de 7 puntos. O traballo 

na aula e na casa  xunto coa actitude será o 30% da nota de cada avaliación. 

Se nunha proba escrita se obtén unha nota inferior a 3, non se fará media e o alumno/a deberá presentarse á correspondente 

recuperación. 

Non se repetirán probas nos casos de non asistencia, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

Os exames ou probas non feitos poderán realizarse na recuperación. 

As NORMAS DAS PROBAS ESCRITAS son as seguintes: 

*Copiar nalgún dos exames, suporá un 0 nese exame. Esa proba será repetida ó final da avaliación correspondente.  

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame o uso de Tipp-Ex ou similares. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame empregar o lapis ou un bolígrafo que non sexa azul ou negro. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota comezar o exame con material no pupitre ou con algo sobre a mesa que non sexa o 

propio exame e un bolígrafo azul ou negro. 

* Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame entregalo sen cumprimentar o nome, curso ou data. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota do exame falar durante o mesmo. Se se reitera este comportamento, implicará a 

retirada do exame, un 0 nel e a posibilidade de repetilo ao final da correspondente avaliación 

En canto ao TRABALLO NA CLASE, terase en conta tanto a rapidez e corrección das respostas nas preguntas que se fagan como a 

participación positiva na clase.  

Estas normas estarán colgadas no taboleiro da aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.- XEOGRAFÍA E HISTORIA, 4º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos. Na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante 

probas escritas e/ou mediante traballos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) restarán 

puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Todas as probas e actividades propostas terán indicado a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a 

profesor/a grazas aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá entre tres e catro  probas escritas por trimestre, habendo unha recuperación en xaneiro sobre os contidos da primeira 

avaliación e outra a finais da terceira avaliación sobre os contidos da primeira e da segunda avaliación. Finalmente na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante probas escritas e/ou traballos. 

A nota dos exames será o 70% da nota de cada avaliación, polo que as probas escritas valoraranse cun máximo de 7 puntos. O traballo 



na aula e na casa  xunto coa actitude será o 30% da nota de cada avaliación. 

Se nunha proba escrita se obtén unha nota inferior a 3, non se fará media e o alumno/a deberá presentarse á correspondente 

recuperación. 

Non se repetirán probas nos casos de non asistencia, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

Os exames ou probas non feitos poderán realizarse na recuperación. 

As NORMAS DAS PROBAS ESCRITAS son as seguintes: 

*Copiar nalgún dos exames, suporá un 0 nese exame. Esa proba será repetida ó final da avaliación correspondente.  

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame o uso de Tipp-Ex ou similares. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame empregar o lapis ou un bolígrafo que non sexa azul ou negro. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota comezar o exame con material no pupitre ou con algo sobre a mesa que non sexa o 

propio exame e un bolígrafo azul ou negro. 

* Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame entregalo sen cumprimentar o nome, curso ou data. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota do exame falar durante o mesmo. Se se reitera este comportamento, implicará a 

retirada do exame, un 0 nel e a posibilidade de repetilo ao final da correspondente avaliación. 

En canto ao TRABALLO NA CLASE, terase en conta tanto a rapidez e corrección das respostas nas preguntas que se fagan como a 

participación positiva na clase.  

Estas normas estarán colgadas no taboleiro da aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- CULTURA CLÁSICA, 3º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos. Na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante 

probas escritas e/ou mediante traballos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) restarán 

puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Todas as probas e actividades propostas terán indicado a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a 

profesor/a grazas aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá unha proba escrita por trimestre, habendo unha recuperación en xaneiro sobre os contidos da primeira avaliación e outra a 

finais da terceira avaliación sobre os contidos da segunda e terceira avaliación. Finalmente na avaliación ordinaria de xuño o alumnado 

suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante probas escritas e/ou traballos. 

A nota do exame será o 70% da nota de cada avaliación. O traballo na aula e na casa  xunto coa actitude será o 30% da nota de cada 



avaliación. 

Se nunha proba escrita se obtén unha nota inferior a 3, non se fará media e o alumno/a deberá presentarse á correspondente 

recuperación. 

Non se repetirán probas nos casos de non asistencia, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

Os exames ou probas non feitos poderán realizarse na recuperación. 

As NORMAS DAS PROBAS ESCRITAS son as seguintes: 

*Copiar nalgún dos exames, suporá un 0 nese exame. Esa proba será repetida ó final da avaliación correspondente.  

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame o uso de Tipp-Ex ou similares. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame empregar o lapis ou un bolígrafo que non sexa azul ou negro. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota comezar o exame con material no pupitre ou con algo sobre a mesa que non sexa o 

propio exame e un bolígrafo azul ou negro. 

* Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame entregalo sen cumprimentar o nome, curso ou data. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota do exame falar durante o mesmo. Se se reitera este comportamento, implicará a 

retirada do exame, un 0 nel e a posibilidade de repetilo ao final da correspondente avaliación. 

En canto ao TRABALLO NA CLASE, terase en conta tanto a rapidez e corrección das respostas nas preguntas que se fagan como a 

participación positiva na clase.  

Estas normas estarán colgadas no taboleiro da aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.- ECONOMÍA, 4º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos. Na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante 

probas escritas e/ou mediante traballos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) poderían 

restar puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Todas as probas e actividades propostas terán indicado a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a 

profesor/a grazas aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá entre tres e catro  probas escritas por trimestre, habendo unha recuperación en xaneiro sobre os contidos da primeira 

avaliación e outra a finais da terceira avaliación sobre os contidos da primeira e de segunda avaliación. Finalmente na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante probas escritas e/ou traballos. 



A notas do exames será o 70% da nota de cada avaliación, polo que as probas escritas valoraranse cun máximo de 7 puntos. O traballo 

na aula e na casa será o 30% da nota de cada avaliación. 

Se nunha proba escrita se obtén unha nota inferior a 3, non se fará media e o alumno/a deberá presentarse á correspondente 

recuperación. 

Non se repetirán probas nos casos de non asistencia, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

Os exames ou probas non feitos poderán realizarse na recuperación. 

As NORMAS DAS PROBAS ESCRITAS son as seguintes: 

*Copiar nalgún dos exames, suporá un 0 nese exame. Esa proba será repetida ó final da avaliación correspondente.  

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame o uso de Tipp-Ex ou similares. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame  empregar o lapis ou un bolígrafo que non sexa azul ou negro. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota comezar o exame con material no pupitre ou con algo sobre a mesa que non sexa o 

propio exame e un bolígrafo azul ou negro. 

* Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota de exame entregalo sen cumprimentar o nome, curso ou data. 

*Será motivo de perda de 0,5 puntos sobre a nota do exame falar durante o mesmo. Se se reitera este comportamento, implicará a 

retirada do exame, un 0 nel e a posibilidade de repetilo ao final da correspondente avaliación 

En canto ao TRABALLO NA CLASE, terase en conta tanto a rapidez e corrección das respostas nas preguntas que se fagan como a 

participación positiva na clase.  

Estas normas estarán colgadas no taboleiro da aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL, 4º DE ESO, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
 

PUNTUACIÓNS 

Serán numéricas, sen decimais e arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. As probas puntuaranse 

numericamente do 0 a 10. 

BAREMACIÓN PARA AS CUALIFICACIÓNS 

 

NOTA DA AVALIACIÓN 

 

A cualificación resultará da suma da cualificación dos estándares ao longo das sucesivas avaliacións. 

Para a superación da materia, a nota mínima será un 5. Isto quere dicir, que se un alumno/a ten unha 

nota media de 4´9, na avaliación terá un 4. E soamente na avaliación final ordinaria o docente 

determinará se o alumno/a, polo seu esforzo e traballo ao longo do curso, merece aprobar a materia 

e adquirir ese 5.  

NOTA FINAL CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

Para ter superada a materia o alumnado deberá ter superados os mínimos referidos. Na avaliación 

ordinaria de xuño o alumnado suspenso poderá recuperar a materia que teña suspensa mediante a 

entrega dos traballos e tarefas que non tivera entregado ou que teña suspensos. 

Pola súa banda o alumnado que xa teña aprobada a materia poderá subir ata un máximo dun punto 

realizando un traballo e/ou proba escrita. 

ESPECIFICACIÓNS 

Ortografía: teranse en conta nos materiais escritos, os erros (especialmente graves como uso de maiúsculas ou confusión b/v) poderán 

restar puntuación, 0,07 cada un e ata un máximo de 0,5 puntos por actividade. 

Toda a entrega de materiais terán indicado a puntuación que corresponda e que determinará en cada momento o/a profesor/a grazas 

aos distintos instrumentos de avaliación. 

Haberá entregas de materiais do proxecto de empresa no primeiro e no segundo trimestre, puntuados de 0 a 10, entregándose no 

terceiro trimestre o proxecto final  de empresa, que será puntuado, tamén, de 0 a 10. A entrega do proxecto final de empresa é 

obrigatorio para aprobar a materia. 



A nota dos materiais escritos será dun 70% da nota de cada avaliación, polo que os materiais escritos valoraranse cun máximo de 7 

puntos. O traballo na aula e na casa será o 30% da nota de cada avaliación. 

Non se ampliarán prazos de entrega de materiais, agás en circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada.  

O feito de non traer o material necesario a clase implicará a perda de 0´25 puntos por cada vez que aconteza, ata un máximo de 3 

puntos. 

Calquera material copiado ou non orixinal terá como consecuencia inmediata o suspenso da avaliación da que se trate, 

independentemente das restantes cualificacións que se teña, polo que deberase realizar a recuperación de toda a avaliación. De 

entregarse material copiado ou non orixinal nunha proba de recuperación, a proba queda suspensa e pendente para as probas de 

suficiencia. De entregar materiais copiados ou non orixinais nestas probas quedará pendente para a avaliación ordinaria, e de copiar 

material nesta convocatoria, a materia queda suspensa para o vindeiro curso. 
 


