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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN PARA 1º E 3º ESO: 

 

A nota de cada avaliación calcularase da seguinte forma: 

30% corresponderá a unha proba escrita sobre os coñecementos tal como se reflicte na 

programación. 

O restante 70% repartirase do seguinte xeito: 

50% corresponderá ao traballo, tanto individual como en grupos, realizado polo alumno 

e será medido a través de rúbricas e rexistros de control 

10% corresponderá a actitude ante a aprendizaxe que valorará a participación na aula e 

a implicación na materia 

10% corresponderá ao caderno de clase que deberá estar completo e correxido. 

No boletín a nota reflíctese cun número entero polo tanto se a nota supera as 5 décimas, 

redondearase ao número enteiro superior e no caso de que non chegue ás 5 décimas, o 

redondeo será ao entero inferior. 

A avaliación será aprobada cun 5 despois do redondeo. 

A nota da avaliación ordinaria calcularase facendo a media das notas reais (sen 

redondeo) das tres avaliacións. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Dado que o proceso de avaliación do alumnado é continuo, as dificultades serán 

detectadas con rapidez iso facilitará que o alumno se poña ao día co traballo non 

realizado ou cos saberes non adquiridos. No caso de que a media das tres avaliaciones 

non acade a nota de 5 despois do redondeo programarase traballo de recuperación 

encamiñado a que o alumno supere as dificultades e poida aprobar o curso. O traballo 

corresponderá á parte non acadada e reflectirase na nova nota de avaliación que á súa 

vez fará media para a nota da avaliación ordinaria.  

 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN PARA 2º E 4º ESO: 

O procedemento de avaliación da aprendizaxe que emprega este departamento 

é o seguinte: 

1. Observación directa e sistemática. Recollida no “Diario de clase”: 

            Participación, colaboración, comportamento, interese ...  

2. Resumos, traballos de aplicación e síntese, textos escritos, producións orais 

e escritas, investigacións, uso das TIC. Recollido no “Portfolio” 

3. Traballos individuais e colectivos. 

          Os criterios de avaliación xerais, empregados polo departamento de Relixión son: 

1. Contidos aptitudinais (caderno de clase, portfolio) → 40% (Conceptos) 

2. Contidos actitudinais e participación en tarefas de grupo → 40% (Actitudes) 

3. Interese, participación, traballos monográficos, etc. → 20% 

(Procedementos) 

         Os criterios de cualificación e promoción serán: 

Avaliación final (xuño) 

  

✓ Media aritmética de cada un dos apartados ( conceptos, actitudes e 

procedementos) especificados en cada unidade didáctica. 

✓ O alumno/a aproba a materia se obtén unha cualificación igual ou 

superior a 5, despois de sumar as puntuacións obtidas en cada apartado. 

✓ A cualificación final será o resultado de realizar a media aritmética das 

cualificacións obtidas nas tres avaliacións. 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN PARA  BACHARELATO: 

 

1. Observación sistemática. Observación da actitude, interese e participación 

manifestados polo alumnado ante as tarefas plantexadas na aula. Observación do 

respecto aos compañeiros/as, ao profesor e aos materiais propios e alleos. 

2. Traballo individual. Producións do alumnado na aula e fóra dela, recollidas nun 

caderno de clase e/ou nun blog. Presentación en soporte papel ou informático (correo 

electrónico....) 

3. Traballo en grupo. Realización e exposición de actividades en grupo. 

4. Probas orais. Valoración da implicación e participación nos temas desenvolvidos na 

aula: Creatividade e investigación persoal, respecto no diálogo, nas quendas de palabra 

e na opinión dos demáis 

5. Probas escritas. Probas tipo test e cuestionarios (Verdadeiro / falso, encher espazos 

en branco, aparellar, selección múltiple,...). 

O peso específico na cualificación, de cada proba e instrumento de avaliación será como 

segue: 

40% Traballo individual. Traballo diario na aula e fóra dela (caderno, traballos, ...) 

10% Probas escritas. 

20% Traballos en grupo.30% 

30% Participación na aula, actitude, comportamento, respecto... 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

A avaliación será contínua, polo tanto cada avaliación parcial non superada, quedará 

superada se aproba a seguinte. 

No caso de rematar as avaliacións ordinarias coa materia suspensa, diseñaremos 

actividades concretas, individualizadas, para ese alumnado, buscando que recupere e 

supere a materia. 

 


