
 

 

 

4º CURSO ESO 
Cálculo da nota do terceiro trimestre 

 

 
Grao de execución das actividades propostas para as distintas aprendizaxes ou skills (70% da nota global). 

 
Progress check (semanas 1-3) 
(20% da nota). 
 
Fase de incorporación á terceira 
avaliación  e ao novo sistema de 
traballo telemático.  

 
Progress check (semanas 1,2,3,4) 
(40% da nota) 
 
Fase de reforzo e ampliación das 
aprendizaxes anteriores. 
O alumnado coñece o 
procedemento de traballo.  
 

 
Progress check (semanas 5,6,7,8) 
(40% da nota) 
 
Fase de reforzo e recuperación das 
aprendizaxes anteriores.  

 
NOTA 0-10 polo traballo realizado 

 
NOTA 0-10 polo traballo realizado 
 

 
NOTA 0-10 polo traballo realizado 

 
Darase unha puntuación de 0-10 para cada período segundo o número  de tarefas, actividades e probas 
realizadas.  
Para obter a puntuación máxima (10), todas as tarefas deben estar feitas, completas, ben presentadas, 
debidamente corrixidas (as que  eran de auto corrección) e entregadas dentro das marxes establecidas. Poden 
conter erros pero deben manter certa coherencia e estar feitas con responsabilidade, dun xeito reflexivo e 
ordenado.  
 

 
Grao de competencia lingüística para os diferentes skills (30% da nota global).  

Reading comprehension 
15% 

Grammar (exercises  
lessons and tests)   40% 

Writing 
25% 

Speaking 
10% 

Listening 
10% 

 
NOTA 0-10 

 

 
NOTA 0-10 

 
NOTA 0-10 

 
NOTA 0-10 

 
NOTA 0-10 

 
Tendo en conta o criterio de avaliación continua,  a profesora porá unha nota para cada skill, segundo o nivel 
de competencia lingüística da alumna ou alumno a xulgar polas diferentes actividades e/ou probas (realizadas.  
 
Valoraranse os progresos realizados ao longo do curso e teranse especialmente en conta as probas máis 
obxectivas realizadas cara ao final do trimestre.  
 

 

3º C ESO (PMAR) 
Cálculo da nota do terceiro trimestre 

 

      



 

Traballo de 
recuperación / 
reforzo das 
avaliacións 
anteriores (40%). 
  

Traballo de reforzo de 
tempos verbais con 
pequenas ampliacións (o 
futuro), que son contidos 
mínimos da etapa (20%). 
  

Traballo de 
lectura e 
escritura  
(15%). 

Probas de 
recuperación 
/reforzo dos 
verbos irregulares 
(15%). 

Proba de 
listening 
e speaking 
(10%) 

 
NOTA 0-10 

 
NOTA 0-10 

 

 
NOTA 0-10 

 
NOTA 0-10 

 
NOTA 0-10 

 
Darase unha puntuación de 0-10 polas distintas tarefas, actividades e probas realizadas.  
Para obter a puntuación máxima (10), todas as tarefas deben estar feitas, completas, ben 
presentadas, debidamente corrixidas (as que  eran de auto corrección) e entregadas dentro das 
marxes establecidas. Poden conter erros pero deben manter certa coherencia e estar feitas dun xeito 
reflexivo e ordenado. Valorarase a constancia, o esforzo e o interese por aprender amosado durante 
o seguimento. 
 
Unha porcentaxe da nota de cada apartado será polo traballo recibido (70%) e outra polo grao de 
competencia lingüística amosado (30%) 
 


