F) DESENROLO DA PROGRAMACIÓN DE AULA: OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE Y COMPETENCIAS CLAVE.

G) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Os instrumentos de avaliación a utilizar, co fin de coñecer o grao de comprensión dos distintos contidos e de consecución dos obxectivo
xerais, son:
 A observación directa, que informe sobre:
O interese polo traballo.
O debido uso e ordenado arquivo de todo o material entregado (fotocopias, apuntes, documentos, etc) .
A participación activa na planificación e organización das distintas actividades.

O grao de participación e implicación no desenvolvemento de tarefas concretas.
O interese pola utilización das fontes de información dispoñíbeis.
A relación de colaboración e respecto cara os compañeiros e compañeiras.
 Os traballos realizados, a corrección e amplitude dos seus contidos e a correcta presentación e exposición dos mesmos.
 A realización das distintas probas escritas e orais.
Utilizaranse como instrumentos para avaliar: caderno de clase, exames e outras probas escritas u orais, probas, exames parciais, traballos,
etc.
EXAME DE AVALIACIÓN:
 Farasen dous exames escritos por trimestre que comprenderán preguntas teóricas e prácticas relacionadas cos temas e actividades de cada
unidade didáctica. Nestes, o alumno deberá demostrar que acada os obxectivos mínimos propostos para cada unha das unidades didácticas
presentes na programación.
 A estructura do exame será igual que a do modelo da reválida ainda que máis reducido: unha primeira parte de preguntas tipo test e unha
segunda parte que combine preguntas abertas con exercicios prácticos. De tódolos xeitos este apartado queda por delimitar mentres no se
coñeza exactamente a estructura da proba da reválida.
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN:
As notas quedarán fixadas dacordo aos seguintes criterios:
●
●

O 90% da nota final do trimestre obterase da media da nota dos exames de avaliación. Somentes farase media se un dos exames
chega alomenos a unha valoración de 4 puntos.
O 10% restante será obtido tendo en conta o seguinte:
o Realización na data proposta e de manera axeitada dos exercicios de posta en práctica dos ceñecementos adquiridos en cada
unidade didáctica. (libro e caderno de exercicios complementarios)
o Actitude na clase: no caso de ter algún parte por mala conducta, o alumno perderá a puntuación deste apartado.
o Asistencia: a asistencia requerida para no peder a puntuación deste apartado será alomenos do 90% das sesións.

TRABALLO PARA O PERÍODO DO NADAL:
Requerirase a realización dun traballo nas vacacións do Nadal que se determinará no seu momento. A valoración de dito traballo será a
seguinte:


A non relización do mesmo suporá a reducción dun punto na nota da segunda avaliación. (reducción máxima posible de dous puntos
na nota final da segunda avaliación no caso de que tampoco se obtivera o punto resultante da aplicación da ponderación da nota final
para cada avaliación).




A realización non axeitada do mesmo suporá a non obtención do 10% da porcentaxe da valoración da nota da segunda avaliación
ainda que cumplira cos requisitos para a obtención do mesmo. (reducción máxima dun punto na nota da segunda avaliación)
A realización axeitada do mesmo suporá o incremento do punto correpondente ao 10% da valoración da nota de avaliación ainda que
non se cumpran o resto dos criterios para a obtención da dita porcentaxe. (incremento máximo dun punto na nota da segunda
avaliación).

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS
 A recuperación farase sempre con posterioridade á data de avaliación.
 Os contidos da recuperación serán aqueles correspondentes a un ou a os dous exames de avaliación.
 A estructura do examen será a mesma que nos exames parciais de avaliación.
 No caso de suspender a recuperación, o alumno poderá recuperala no examen final da materia a celebrar no mes de maio.
EXAMEN FINAL DE MAIO
 O examen final do curso terá tres partes correspondentes ás tres avaliacións (un examen por avaliación) e o alumno fará aquela parte que
teña suspensa.
 No caso de suspender o examen final do mes de maio, o alumno deberá presentarse ao examen da convocatoria extraordinaria de setembro
con toda a asignatura.
POSIBILIDADE DE SUBIR A NOTA FINAL DEL CURSO
 Aqueles alumnos que queran subir a nota final do curso, na convocatoria de xuño, terán que presentarse ao examen final de maio con todas
as avaliacións e cumprir os seguintes requisitos:
●
●
●
●

Ter acadado o 10% da nota que completa as dos exames en todas as avaliacións.
Ter aprobadas todas as avaliacións antes de celebrarse o examen final.
Ter aprobados todos os exames feitos durante o curso.
Acadar polo menos un 6 na nota do examen de mellora da nota.

 A nota final do curso so poderá ser mellorada nun punto.
 A estructura do exame será a da reválida.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
 Aqueles alumnos que non acadaran unha avaliación positiva no examen final do mes de maio, terán dereito a facer un examen no mes de
setembro.

 O examen constará de 10 preguntas teóricas de desenrolo medio que terán un peso do 50% da nota final e catro exercicios prácticos cunha
valoración total do 50% da nota final. Para aprobar a materia na convocatoria extraordinaria de setembro, será necesario chegar a unha nota
mínima de 5 puntos.
No caso de que un alumno copie nun dos exames propostos, quedará de forma inmediata suspenso no trimestre que corresponda e polo
tanto, para aprobar a asignatura, deberá presentarse aos exames finais de xuño ou setembro.

