
18. RESUMO DE RÚBRICAS DE AVALIACIÓN XUÑO  

 
CURSO 

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

 
%DA NOTA 

 
RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS 

 

 
CUALIFICACIÓN 

FINAL DO CURSO 
 

1º ESO EPVA 
 

3º ESO EPVA 
 

 
 

 
PROBA OU EXAME 

 
TRABALLOS 

 
ACTITUDE 

 

 
40 
 

40 
 

20 
 

AVALIACIÓNS: 

É obrigatorio aprobar o exame para aprobar a avaliación. 

É obrigatorio a entrega do 100% dos traballos para aprobar a avaliación. 

Os traballos deberán ser entregados en tempo e forma. De non ser así, descontaráse por cada día de retraso 

ata 1 puntos (salvo nos casos nos que se teña constancia dunha xustificación oficial). 

Non se recollerán traballos pasado 1 mes da data fixada para a súa entrega e terán que entregar no seu lugar, 

os traballos que o/a profesor/a  marque, o día da recuperación ou do exame global. 

RECUPERACIÓNS DE AVALIACIÓNS E GLOBAIS: 

Os alumnos e alumnas que suspenderan a avaliación, terán que facer unha proba teórico-práctica de 

recuperación desa avaliación, ademáis de entregar ben feitos –o día da proba-  os traballos suspensos ou non 

entregados, ou no seu caso, o que lles mande o profesorado. 

Os alumnos e alumnas que suspenderan alguna  proba de recuperación (de unha ou máis avaliacións) terán 

que facer un exame global final e entregar os traballos que o/a profesor/a lle indique. 

De non entregar os traballos indicados o día da recuperación ou no exame global, non se lles fan os exames e a 

materia queda suspensa para a proba extraordinaria de setembro.. 

 

Nota final: media das tres 

availacións. 

Ou: 

Proba global (80%) + 
traballos (20%) no caso 

de nota  negativa 
nalgunha avaliación non 

recuperada. 
 
 

 
PROBA 

 
TRABALLOS 

 
80% 

 
20% 

     

 
1º-2º ESO 
VOLUME 

 
4º ESO EPVA 

 
1º BACH DA I 

 

 
TRABALLOS 

 
ACTITUDE 

 

 
80 
 

20 

AVALIACIÓNS: 

É obrigatorio a entrega do 100% dos traballos para aprobar a avaliación. 

Os traballos deberán ser entregados en tempo e forma. De non ser así, descontaráse por cada día de retraso 

ata 2 puntos (salvo nos casos nos que se teña constancia dunha xustificación oficial). 

Non se recollerán traballos pasado 1 mes da data fixada para a súa entrega., ata o día do exame de 

recuperación ou do global final 

RECUPERACIÓNS POR AVALIACIÓNS E GLOBAL: 

Os alumnos e alumnas que suspenderan a avaliación por ter mal realizados os traballos ou por non telos 

entregados dentro dos prazos marcados, terán que facer unha proba teórico-práctica de recuperación desa 

avaliación, ademáis de entregar ben feitos –o día da proba-  os traballos suspensos ou non entregados. 

Os alumnos e alumnas que suspenderan a proba de recuperación terán que facer un exame global final e 

entregar os traballos que o profesor lle indique. 

De non entregar os traballos indicados o día da recuperación ou no exame global, non se lles fan os exames e a 

materia queda suspensa para a proba extraordinaria de Setembro... 

 

Nota final: media das tres 

availacións. 

Ou: 

Proba global (80%) + 

traballos (20%) no caso 

de nota  negativa 

nalgunha avaliación non 

recuperada... 

 

 
PROBA 

 
TRABALLOS 

 
80 
 

20 

 
1º BACH DT I 

 
2º BACH DT II 

 
 

 
PROBA 

 
TRABALLOS 

 
60 
 

40 

AVALIACIÓNS: 

É obrigatorio a entrega do 100% dos traballos para aprobar a avaliación. 

Os traballos deberán ser entregados en tempo e forma. De non ser así, descontaráse por cada día de retraso 

ata 2 puntos (salvo nos casos nos que se teña constancia dunha xustificación oficial). 

Non se recollerán traballos pasado 1 mes da data fixada para a súa entrega., ata o día do exame de 

recuperación ou do global final 

 

RECUPERACIÓNS POR AVALIACIÓNS E GLOBAL: 

Os alumnos e alumnas que suspenderan a avaliación por ter mal realizados os traballos ou por non telos 

Nota final: media das tres 

availacións. 

Ou: 

Proba global (80%) + 
traballos (20%) no caso 
de nota  negativa 
nalgunha avaliación non 
recuperada... 
 



entregados dentro dos prazos marcados, terán que facer unha proba teórico-práctica de recuperación desa 

avaliación, ademáis de entregar ben feitos –o día da proba-  os traballos suspensos ou non entregados. 

Os alumnos e alumnas que suspenderan a proba de recuperación terán que facer un exame global final e 

entregar os traballos que o profesor lle indique. 

De non entregar os traballos indicados o día da recuperación ou no exame global, non se lles fan os exames e a 

materia queda suspensa para a proba extraordinaria de Setembro. 

 

 
PENDENTES  

 
1º E 3º 

1º volume 
 

1º BACH 

 
PROBA 

TRABALLOS 
 
 

PROBA 

 
80% 
20% 

 
 

100% 

Faráse unha proba en cada avaliación. É imprescindible para a súa realización, a entrega dos traballos fixados. Nota final: media das tres 

availacións. 

 

 

19. CRITERIOS DE AVALIACIÓN SETEMBRO  

CURSO INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN RÚBRICA DE AVALIACIÓN/PORCENTAXE DA NOTA 

PENDENTES 1º,3º,ESO. 

1º,2º,3º,4º ESO CURSOS ORD. 

1º DA CURSO ORD. BACH. 

Proba teórico-práctica  

Traballos encargados para facer no verán. 

80% 

20% contabilizado a partir da aprobación do exame (cun 4) 

PENDENTES 1º BACH 

1º,2º DT.CURSOS ORD. BACH 

 

Proba teórico-práctica  

 

100% 

 


