
 

 

INSTRUCIÓNS TERCEIRO TRIMESTRE 

 

A terceira avaliación non terá unha nota como tal, consistirá na valoración do 

traballo realizado na mesma, e só influirá en positivo na media da nota obtida 

entre a 1ª e 2ª avaliación, no caso de que esta media teña unha puntuación de 5 ou 

máis puntos. Tamén valerá para poder recuperar algunha avaliación suspensa ou 

ambas. 

A nota final obterase da media entre a primeira avaliación e a segunda, e 

sumaráselle o valor que cada departamento (en ciclos cada profesor) lle asigne ao 

traballo da terceira avaliación. O valor do traballo en ningún caso poderá baixar a 

nota media obtida entre a primeira e a segunda avaliación. 

O alumnado que teña algunha avaliación suspensa así como algunha materia 

pendente poderá recuperar esta parte a través do traballo proposto polo profesor 

así como, calquera profesor/a poderá realizar unha proba telemática ou presencial 

se a situación sanitaria o permite. 

Todo o que estea relacionado co valor do traballo deste trimestre farase en 

positivo. 

Os alumnos maiormente realizarán tarefas de reforzo e repaso da 1ª e 2ª 

avaliación, e poderase propor actividades de ampliación ou relacionadas con 

novos contidos para alumnado que teña un rendemento elevado e así o 

desexe, pero será totalmente voluntario.  

Todos os cambios na avaliación e nas tarefas deste trimestre estarán reflexados 

nas programacións de cada materia e estas a súa vez estarán colgadas na 

paxina Web do centro a partir do día 13 de maio. 

Que non se baixe a nota media das dúas primeiras avaliacións non quere dicir que o 

alumnado non teña o deber de tratar de traballar nas actividades que se lle propoñen 

na medida do posible, xa que a parte de poder subir esa media, tamén é positivo 

non abandonar hábitos de traballo e de organización persoal e máis nestes tempos, 

tampouco é positivo aumentar a situación de estrés que se poida estar vivindo por 

mor da carga escolar, polo tanto entre todos debemos de chegar a un punto medio 

no que o alumnado saque proveito e sempre tratando de garantir o seu benestar. 
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