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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1
ª A

V
A

     Recoñecer a persoa humana como criatura de Deus, libre e intelixente. 
Valorar as principais características e dignidade do ser humano, desde a perspectiva cristiá, en relación con Deus e 

a relixión.
Interpretar correctamente o relato bíblico «Abraham e Isaac».
Coñecer e percibir as dimensións fundamentais do ser humano, presentes na Biblia, e o sentimento espiritual.
Descubrir, no nivel persoal, o grao de desenvolvemento dos principais valores e virtudes que configuran as dimensións 
fundamentais. 
Descubrir o fundamento da dignidade do ser humano como criatura de Deus.
Coñecer as principais características do proxecto de vida cristiá.
Interpretar correctamente o relato bíblico «A parábola dos talentos».
Valorar e experimentar a importancia de aproveitar ben o tempo e o sentimento de dignidade persoal.
Descubrir e enumerar os diversos valores presentes en diversos proxectos de vida
Concibir o ser humano como colaborador da Creación de Deus.
Descubrir as características e os aspectos máis orixinais da moral católica.
Comprender e interpretar correctamente o relato bíblico «Xesús de Nazaret e a muller pecadora».
Sensibilizarse coa espiritualidade da Virxe María e o sentimento de empatía. 
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da liberdade

   -  O fundamento da dignidade da persoa.
-  O ser humano é creado por Deus, libre e intelixente e á súa imaxe e semellanza.
-  A persoa é un ser relixioso: a relixiosidade.
-  O relato bíblico «Abraham e Isaac».
-  A espiritualidade e a persoa na Biblia; o sentimento espiritual.
-  Dimensións e valores da persoa. Características do proxecto persoal de vida cristiá e os principais 
modelos de vida para o cristián.
-  O relato bíblico «A parábola dos talentos».
-  O valor do tempo na Biblia e o sentimento de dignidade.
-  Os proxectos de vida e os seus valores.     Ser humano colaborador da creación de Deus. 
-  Características da ética universal e a moral católica.
-  O relato bíblico «Xesús de Nazaret e a muller pecadora».
-  A espiritualidade de María de Nazaret e o sentimento de empatía.
-  O valor da liberdade.

OBXECTIVOS CONTIDOS

2
ª A

V
A

      Coñecer os principais acontecementos, personaxes e revelacións de Deus na Historia da Salvación.
Descubrir como o cristián pode relacionarse con Deus.
Interpretar correctamente o relato bíblico «Deus escoita a Hagar e Ismael».
Reflexionar de forma persoal sobre a súa espiritualidade e a relación con Deus.
Recoñecer o valor que ten para o cristián a oración.
Concibir a fe como resposta á iniciativa salvífica de Deus.
Valorar a importancia da fe cristiá para superar as dificultades da vida e atopar a verdadeira felicidade e a salvación.
Interpretar correctamente o relato bíblico «Xesús e o cego Bartimeo».
Dialogar sobre o don cristián da fe e aprender a escoitar.
Descubrir e aplicar á vida persoal e social os principais valores e virtudes da fe cristiá.  
Comprender as principais características xerais da Biblia.
Identificar os principais criterios que propón a Igrexa católica para interpretar a Biblia.
Interpretar, segundo os criterios que propón a Igrexa católica, o relato bíblico de «A historia de Xonás».
Experimentar a lectio divina e expresar o sentimento de comunicarse. 
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da amizade

 -  Deus revélase na historia.
-  O cristián relaciónase con Deus e acepta a súa revelación.
-  O relato bíblico «Deus escoita a Hagar e Ismael».
-  O sentimento de reflexión persoal e a espiritualidade de relacionarse con Deus.
-  O valor da oración. -  A aceptación da revelación: a fe. 
-  A orixinalidade da fe cristiá.
-  O relato bíblico «Xesús e o cego Bartimeo».
-  O don da fe e o sentimento de escoitar.
-  Os valores da fe cristiá.
    -  Características xerais e clasificación dos libros da Biblia.
-  Orixe, composición e interpretación dos Libros Sagrados. 
-  O relato bíblico «A historia de Xonás».
-  A Lectio Divina e o sentimento de comunicarse.
-  O valor da amizade.

OBXECTIVOS CONTIDOS



3
ª A

V
A

      Coñecer as principais verdades da fe cristiá sobre a Santísima Trindade.
Comparar a orixinalidade do Deus trino do cristianismo coa experiencia de Deus noutras relixións, especialmente con 
respecto ao xudaísmo e ao islamismo.
Apreciar os valores morais e relixiosos que se poden extraer do relato bíblico «A parábola do fillo pródigo».
Desenvolver a espiritualidade e o sentimento cristián interiorizando as calidades do Deus un e trino na súa personalidade. 
Descubrir e aplicar na vida persoal e social o valor da identidade persoal.
Concibir o Credo como síntese da acción salvífica de Deus na historia. 
Interpretar correctamente as principais verdades de fe sobre a vida eterna.
Comprender o significado e simboloxía do relato bíblico «O Xuízo Final e definitivo».
Coñecer e meditar os textos bíblicos sobre a vida eterna desde o sentimento de recollemento.
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor de compartir
Relacionar a Xesucristo como fundador da Igrexa e da súa actividade misioneira.
Identificar o misterio e as principais características da Igrexa católica.
Interpretar correctamente o relato bíblico «A parábola dos xornaleiros da viña».
Desenvolver e expresar o sentimento e o valor da sociabilidade a partir dunha canción relixiosa.
Descubrir e aplicar á vida persoal e social o valor da solidariedade.

  -  Xesucristo revela a Deus como Trindade. 
-  Orixinalidade do Deus cristián.
-  O relato bíblico «A parábola do fillo pródigo».
-  Calidades de Deus un e trino e o sentimento cristián.
-  O valor da fraternidade. -  O Credo, síntese da acción salvífica de Deus na historia. 
-  Características e verdades de fe da escatoloxía cristiá.
-  O relato bíblico «O Xuízo Final e definitivo».
-  Os textos bíblicos sobre a vida eterna e o sentimento de recollemento.
-  O valor de cambiar.
   -  Expansión da igrexa, as primeiras comunidades. 
-  As notas da Igrexa. 
-  O relato bíblico «A parábola dos xornaleiros da viña».
-  Espiritualidade do canto relixioso e sociabilidade.
-  O valor da solidariedade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
MÍNIMOS

ESIXIBLES

1
ª A

V
A

   Establecer diferenzas entre o ser humano creado a imaxe de Deus e os 
animais.
  Relacionar a condición de criatura coa orixe divina.
Identificar os personaxes e os valores do relato bíblico «Abraham e 
Isaac».
 Recoñecer expresións simbólicas bíblicas sobre as dimensións persoais, 
en especial a espiritual.
 Tomar conciencia dos valores e virtudes fundamentais que permiten un 
desenvolvemento de forma integral.
 Explicar a orixe da dignidade do ser humano como criatura de Deus.
 Sintetizar que é o proxecto de vida cristiá.
Expresar o argumento, a interpretación e a ensinanza principal do relato 
bíblico «A parábola dos talentos».
 Saber aproveitar ben o tempo e valorar a propia dignidade e a dos 
demais.
 Reflexionar sobre os proxectos e valores persoais.
 Entender o sentido e a finalidade da acción humana.
 Distinguir o fundamental e o máis orixinal da moral católica.
  Interpretar o relato bíblico «Xesús de Nazaret e a muller pecadora» e 
algunhas das ensinanzas morais.
 Dialogar sobre a espiritualidade cristiá e reflexionar sobre o sentimento 
de empatía. 
 Descubrir e valorar a verdadeira liberdade humana.

 Valora, en situacións do seu contorno, a dignidade de todo ser humano con independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, 
sociais, etc.
 Define que son o proxecto persoal de vida e o proxecto de vida cristiá.
  Describe a Xesús de Nazaret e a Virxe María como os principais modelos de vida cristiá.
 Extrae as principais ensinanzas do relato bíblico «A parábola dos talentos».
 Enumera comportamentos que debería realizar cada día para desenvolver as súas capacidades.
 Describe como investir o tempo para mellorar aspectos da vida persoal.
 Participa nun cine-fórum sobre a dignidade humana.
Expón algunhas ensinanzas para desenvolver un verdadeiro proxecto persoal de vida.
    Valora, en situacións do seu contorno, a dignidade de todo ser humano con independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, 
sociais, etc.
  Define que son o proxecto persoal de vida e o proxecto de vida cristiá.
  Describe a Xesús de Nazaret e a Virxe María como os principais modelos de vida cristiá.
Extrae as principais ensinanzas do relato bíblico «A parábola dos talentos».
  Enumera comportamentos que debería realizar cada día para desenvolver as súas capacidades.
Describe como investir o tempo para mellorar aspectos da vida persoal.
 Participa nun cine-fórum sobre a dignidade humana.
 Expón algunhas ensinanzas para desenvolver un verdadeiro proxecto persoal de vida.
   Clasifica accións do ser humano que respectan ou destrúen a Creación.
Deseña, en pequeno grupo, un plan de colaboración co seu centro educativo no que se inclúen polo menos cinco necesidades e as posibles 
solucións que o propio grupo levaría a cabo.
 Expresa a diferenza e complementariedade entre a ética universal e a moral cristiá.
 Resume o fundamental e o máis orixinal da moral católica.
Indica o argumento, as claves de interpretación e algunhas ensinanzas morais que se poden extraer do relato bíblico «Xesús de Nazaret e a muller
pecadora».
Participa nun debate sobre a espiritualidade cristiá a partir do modelo de María de Nazaret.
 Autoavalía, a partir dunhas claves d
e interpretación, o grao persoal de empatía. 
  Busca solucións, desde o exercicio da liberdade, a un dilema moral.  

  -  O fundamento da 
dignidade da persoa.
-  A persoa é un ser 
relixioso: a 
relixiosidade.
-  Os proxectos de 
vida e os seus 
valores.  
-  Características da 
ética universal e a 
moral católica.
-  O valor da 
liberdade. 



2
ª A

V
A

  Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia.
 Describir pautas para relacionarse con Deus. 
 Resumir o relato bíblico «Deus escoita a Hagar e Ismael» e algunhas das
ensinanzas que se poden extraer e aplicar hoxe.
Reflexionar e aprender a relacionarse con Deus. 
 Descubrir e aprender o valor da oración.
  Expresar a orixinalidade da fe cristiá. 
Expoñer algunhas das principais ensinanzas que se poden extraer do 
relato bíblico «Xesús e o cego Bartimeo».
  Dialogar sobre a fe e expresar vivencias sobre o sentimento de escoitar.
 Expresar os valores e virtudes da fe cristiá.
 Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia.
 Coñecer e respectar os criterios do maxisterio da Igrexa en torno á 
interpretación bíblica.
 Interpretar o relato «A historia de Xonás», seguindo os criterios 
católicos..
 Descubrir os bos sentimentos que produce dialogar con Deus por medio 
da Biblia.
 Recoñecer na inspiración a orixe da sacralidade do texto bíblico.
Describir valores e calidades da verdadeira amizade.

  Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza a resposta de fe neles.
 Describe como se relaciona o cristián con Deus.
Escribe o argumento, a imaxe de Deus presente no texto e as ensinanzas do relato bíblico «Deus escoita a Hagar e Ismael».
 Investiga a biografía e a resposta de fe de dúas mulleres da Biblia.
 Participa nun cine-fórum para aprender a relacionarse con Deus.
  Indaga por medio dun cuestionario a súa actual relación con Deus.
 Participa nun disco-fórum sobre o valor da oración.  
Interésase por coñecer e valora a resposta de fe ao Deus que se revela.
Identifica a fe cristiá como a fe antropolóxica máis completa e verdadeira.
Expón as súas investigacións bíblicas sobre a fe. 
Enumera actitudes e comportamentos que facilitan ou impiden a fe.
  Expresa algunha das ensinanzas que se poden extraer para a vida actual do relato bíblico «Xesús e o cego Bartimeo».
Participa nun debate sobre o don da fe formulado nun disco-fórum.
 Escoita e respecta os sentimentos dos demais.
Participa nun cine-fórum sobre os valores da fe.  
 Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sagrados mostrando interese pola súa orixe divina.
  Le, localiza e esquematiza os criterios recollidos na dei verbum en torno á interpretación da Biblia valorándoos como necesarios.
  Expón a interpretación e as ensinanzas do relato «A historia de Xonás».
 Segue unhas pautas e practica a lectio divina.
 Distingue e sinala en textos bíblicos a presenza dun Deus que se comunica, xustificando no grupo a selección dos textos.
  Participa nun debate sobre os valores e calidades da amizade.  

 -  Deus revélase na 
historia.
-  O sentimento de 
reflexión persoal e 
a espiritualidade de
relacionarse con 
Deus
-  Os valores da fe 
cristiá.
-  O valor da 
amizade.

3
ª A

V
A

 Mostrar interese por recoñecer o carácter relacional da divindade na 
revelación de Xesús.
Descubrir a orixinalidade do Deus cristián respecto ás outras relixións 
monoteístas.
 Describir o argumento, claves de interpretación e ensinanza principal do 
relato bíblico «A parábola do fillo pródigo».
 Desenvolve a espiritualidade a partir dos atributos de Deus e 
experimenta o sentimento do amor cristián.
  Vincular o sentido comunitario da Trindade coa dimensión relacional 
humana.
Comprender o valor da identidade persoal.
Descubrir o carácter histórico da formulación do Credo cristián.
 Recoñecer as verdades da fe cristiá presentes no Credo.
 Resumir as principais verdades da fe cristiá sobre a vida eterna.
 Comprender o significado e as claves necesarias para interpretar 
correctamente o relato bíblico «O Xuízo Final e definitivo».
 Reflexionar sobre a vida eterna desde o sentimento de recollemento.
Concienciarse sobre o valor da conversión cristiá.
 Comprender a expansión do cristianismo a través das primeiras 
comunidades cristiás.
Xustificar que a Igrexa é unha, santa, católica e apostólica.
 Narrar o argumento e extraer unha ensinanza persoal do relato bíblico «A
parábola dos xornaleiros da viña».
 Desenvolver o sentimento de espiritualidade por medio dunha canción 
relixiosa e de sociabilidade.
 Experimentar o valor da solidariedade.

   Coñece e describe as características do Deus cristián.
 Le relatos mitolóxicos, localiza trazos das divindades das relixións politeístas e contrástaos coas características do Deus cristián.
Compara a orixinalidade do Deus trino do cristianismo coa experiencia de Deus noutras relixións.
Explica o argumento e ensinanza principal do relato bíblico «A parábola do fillo pródigo».
 Analiza e extrae conclusións dun vídeo sobre a relación con Deus.
 Investiga na Biblia sobre os atributos do Deus cristián.
  Interioriza atributos de Deus e desenvolve a espiritualidade.
 Participa nun disco-fórum sobre o sentimento cristián.
  Recoñece, describe e acepta que a persoa humana necesita o outro para alcanzar a súa identidade a semellanza de Deus.
 Participa nun cine-fórum sobre Xesús, como o maior exemplo de identidade persoal.
Confecciona materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia salvífica e relaciónaos coas verdades de fe formuladas no Credo.
Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu significado.
Define o que é a escatoloxía cristiá e as verdades de fe da resurrección, o ceo e o inferno. 
 Describe o significado e principal ensinanza do relato bíblico «O Xuízo Final e definitivo».
 Investiga coa Biblia e extrae conclusións sobre a vida eterna.
 Dialoga sobre o sentimento de recollemento e paz interior.
  Participa nun cine-fórum sobre o valor e a experiencia de cambiar de vida.
 Localiza no mapa os lugares de orixe das primeiras comunidades cristiás e describe as súas características. 
Reconstrúe o itinerario das viaxes de San Paulo e explica coas súas palabras a difusión do cristianismo no mundo pagán. 
 Describe e valora a raíz da unidade e santidade da Igrexa. 
  Elabora materiais, utilizando as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, onde se reflicte a universalidade e apostolicidade da Igrexa.
 Resume o argumento e a ensinanza que se extrae do relato bíblico «A parábola dos xornaleiros da viña».
 Investiga coa Biblia sobre a misión da Igrexa.
Avalía e reflexiona sobre o seu grao de sociabilidade e convivencia.
  Analiza, toma conciencia e aplica o valor da solidariedade.


-  Orixinalidade do 
Deus cristián.
-  O valor da 
fraternidade. 
 -  Expansión da 
igrexa, as primeiras 
comunidades. 
-  O valor da 
solidariedade.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Actitude* 30%

Conceptos e procedementos

50% Probas obxectivas escritas

20% Traballos / Expresión escrita

0% Lecturas / Audicións



0% Laboratorios / Expresión oral

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia,
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso.

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN

     A cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan feitas ao longo da mesma.
Observación da actitude do/a alumno/a na aula para descubrir se ten un proceso
de aprendixaje correcto e axeitado. Observación sistemática da asistencia, atención en clase, participación, interés pola materia.
Traballos realizados, como intervencións, resúmenes, e a puntuación polo caderno de aula
Realización de exercicios sobre cada tema que sexa explicado na aula.
Realización de traballos, ben en grupo, ben de forma individual, en diferentes 
formatos, para descubrir á súa capacidade de síntese, atención, potenciación da memoria, etc
Realización de diferentes actividades na aula que permitan ós /as alumnos/as
asimilar os diferentes contidos: lectura, realización de esquemas e resúmenes, debuxos, elaboración de relatos.
Criterios CONCEPTUAL E PROCEDIMENTAL:
Ó longo da avaliación realizaránse diferentes actividades e exercicios en formas diversas para avaliar os contidos, traballos realizados,  intervencións, resúmenes, e a puntuación polo caderno de aula,
controles e exames temáticos consultando o texto, probas de grupo, test,concursos,xogos didácticos...
Probas obxectivas  30 % da nota
Traballos / Expresión escrita 20 % da nota
Lecturas  10 % da nota
Expresión oral 10 % da nota
A nota media de todos eles constituirá o 70% da nota final da avaliación.
Criterio  ACTITUDINAL : 30 % da nota
Unha actitude positiva dentro de aula (atención, curiosidade, interese, realización de preguntas e exercicios, participación nos grupos) poderase entender como un intento máis cara a comprensión dos
contidos, polo que será unha cualificación moi positiva a ter en conta.
Do mesmo xeito, unha actitude negativa dentro da aula, reflexará unha avaliación negativa, por entender un desinterese non so cara ós contidos senon que é tamén una  falta de ó dereito de formación
dos seus compañeiros/as, aínda que os contidos da mesma estiveran superados suficientemente.
Cuidado de todo o material que se emprega na aula, libros, cadernos,apuntamentos.
Estes criterios constitutirán o 30 % da nota final da avaliación.
Con todos estes datos formarase a nota media do alumno que dará lugar a súa nota Final polo que a cualificación final de cada avaliación responderá a todas as valoracións que se teñan feitas ao 
longo da mesma. 

                                                                        ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL  

Avaliación Media aritmética Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación
1ª Aval.

Menos de 5

O alumno/a fará como mínimo 1 proba, traballo. Será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á media aritmética acadada durante o período lectivo presencial.

5 ou máis de 5



Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento clases
virtuais  e  un 75% pola  realización de actividades)  e  un 1,0  puntos polo  traballos/probas  que se  solicitaran na actividade non presencial.  Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).
Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle
rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5).

Avaliación Media
aritmética

Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

2ª Aval.

Menos de 5

O alumno/a fará como mínimo 1 proba. Esta proba será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á nota acadada na 1ª avaliación.

5 ou máis de 5

Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento clases
virtuais  e  un 75% pola  realización de actividades)  e  un 1,0  puntos polo  traballos/probas  que se  solicitaran na actividade non presencial.  Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormen te apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).
Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle
rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5 nin inferior á nota da 1ª avaliación).

Avaliación Media
aritmética

Procedementos _ Instrumentos _ Cualificación

3ª Aval.

Menos de 5 O alumno/a fará como mínimo 1 proba. Esta proba será preferentemente escrita, e será telemática (a través da aplicación Cisco Webex Meetings ou calquera
outro método que permita levala a cabo) se a situación sanitaria non permitira a realización de probas presenciais. 
O seguimento das clases virtuais desa avaliación aportará un 10%, a realización das actividades de dita avaliación aportará tamén un 10%, e a proba aportará
un 80% do total da cualificación. 
A nota  desta avaliación nunca será inferior á nota acadada na 2ª avaliación.

5 ou máis de 5 Á media aritmética obtida polo alumno/a ata o momento, Sumaráselle 1,0 puntos polos traballos realizados durante o trimestre(ata un 25% seguimento clases
virtuais  e  un 75% pola  realización  de actividades)  e  un 1,0  puntos  polo  traballos/probas  que se  solicitaran  na actividade non presencial.  Finalmente ,
redondearase a cualificación obtida ó enteiro máis próximo tendo en conta o dito anteriormente apartado correspondente da programación (A nota se
redondeará ó seguinte número enteiro a partir da décima 6 (por exemplo 7,5 -7- e 7,6-8-).

Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíaselle
rebaixar a nota da media aritmética ata 1 punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5 nin inferior á nota da 2ª avaliación).

Non se aceptarán traballos fóra do prazo indicado ou por outros medios que non sexan os precisados polo profesorado. Todas as probas e traballos esixidos serán de carácter obrigatorio.


