
CULTURA CLÁSICA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para avaliar e calificar ao alumno en cada trimestre, teranse en conta os seguintes aspectos:
– Probas trimestrais   sobre os contidos impartidos: ata 6 puntos (60% da nota de avaliación).
– Traballos escritos e exposicións orais  : ata 2 puntos (20% da nota de avaliación).
– Caderno de clase  : ata 1 punto (10% da nota da avaliación).
– Traballo  na  aula  e  na  casa  e  actitude  :  ata  1  punto (10%  da  nota  de  avaliación).

Valorarase se o alumnos realiza de forma habitual as actividades da aula e as actividades
encomendadas para a casa. Cada anotación negativa restará 0,1 do total co que se puntúa
este apartado.
Valorarase tamén a atención ás explicacións, a participación activa na aula, o respecto ás
normas de convivencia e levar a clase o material necesario (caderno e fotocopias). Unha
actitude  negativa  implicará  a  perda  da  puntuación  correspondente  neste  apartado.  Cada
anotación negativa restará 0,1 do total co que se puntúa este apartado.

A nota final do curso obterase da media de cada un dos trimestres. Para superar a materia
en xuño, será obrigatorio aprobar a terceira avaliación e que a media de puntuación obtida nos
conceptos, procedementos e actitudes ao longo de todo o curso sexa igual ou superior a un 5. 

Os alumnos que no cumpran o establecido no paragrafo anterior terán dereito a realizar en
xuño unha  proba global que lles permita superar a materia. Para iso, será necesario que en dita
proba acaden unha nota igual ou superior a 5 (sobre 10).

En todos os exames e traballos valorarase negativamente con -0,1 cada falta de ortografía,
podéndose chegar a descontar en cada proba un máximo de 1 punto por este concepto.

A avaliación extraordinaria de setembro realizarase por medio dunha única proba escrita
que incluirá cuestións relacionadas cos contidos mínimos traballados durante o curso, cun nivel de
dificultade semellante ao da proba de recuperación realizada en xuño.


