
 

 

❖ AVALIACIÓN TRIMESTRAL: 
▪ Caderno de clase: 

Estará destinado á toma de apuntamentos, á realización de actividades e exercicios e o arquivo 
dos materiais complementarios que se entreguen na clase. 

Será imprescindible cumprir cos prazos que se establezan, e presentaranse os cadernos para 
a súa avaliación nas datas que se indiquen. 

 

▪  Actitude do/a alumno/a: 

Valorarase a participación activa nas clases, o respecto ás intervencións dos outros, traer o 
material necesario, a realización dos exercicios que se propoñan (tanto para facer na aula coma fóra 
dela), cumprimento das normas de convivencia, e as actitudes positivas cara á materia 

 

 

▪ OBSERVACIÓN DO PROFESOR: Traballo, pequenos proxectos e plan lector: 

Neste apartado valóranse: a entrega de actividades (voluntarias e obrigatorias), test ou probas 
escritas de carácter puntual, exposicións orais e presentacións, traballos individuais, cálculo mental… 
ou calquera outra que valore o traballo persoal e o esforzo continuado. 

Puntuación dos pequenos proxectos feitos na clase, e dos traballos sobre os libros de lectura 

 

 

 

▪ Probas escritas: 

Realizaranse un mínimo de 2 probas escritas por avaliación (sendo unha delas a de avaliación) 

Nas probas escritas valorarase a corrección na redacción e na presentación. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, a materia obxecto de exame será sempre toda a que 
se explicou dende o comezo do curso ata o día de realización de cada proba. 

A nota media, referida a exames, de cada estudante en cada momento do curso, calcúlase 
facendo a media ponderada das probas escritas. 
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  Para obter a cualificación de cada alumno na avaliación, procederemos así: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

▪ Recuperación e mellora do trimestre: 

Realizarase unha proba escrita ca finalidade de que o alumnado supere os estándares non 
acadados, e  para os/as xa aprobados/as, será unha nota de mellora. Na 3ª avaliación exímese da 
súa obrigatoriedade ao alumnado aprobado. 

A nota obtida na recuperación (nun 60 %), máis as notas de caderno, actitude e traballo do 
trimestre anterior determinarán a nova nota da avaliación.  

O alumnado ten a posibilidade de recuperar a nota de libreta volvendo a entregala, así como 
de subir a nota de traballo entregando de novo as actividades anteriores dentro do prazo de entrega. 

 

❖ AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (xuño): 

A nota da avaliación final ordinaria de xuño será a nota media das probas escritas feitas durante o 
curso (calculada como se indica no apartado anterior), máis a nota media da actitude e libreta, e a das 
observacións do profesor. 

▪ Proba final de Xuño: 

De ter suspensa a materia:  o/a alumno/a fará a proba final, examinándose de toda a materia. 
Mantendo as notas correspondentes a actitude e libreta, así como proxectos e plan lector. 

Aqueles alumnos e alumnas que teñan interese por obter unha nota superior a acadada durante o 
curso, presentaranse o exame final de xuño, examinándose de toda a materia. 

Esta proba substituirá á nota de probas unha vez calculado o seu 75%. O restante 25% da nota é o 
que xa tiña, de non rectificar o alumno e presentar de novo caderno e material solicitado no seu día. 

 

 

 

 

❖ AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (setembro): 

Actitude + Libreta 

15 % 

Observacións do profesor 

25 % 

Probas escritas 

60 % 

 CONT… AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

• Actitude (0’5 puntos): 

mediante rúbrica de 
valoración do profesor 
que recolle o traballo e 

esforzo do alumno na 
materia. 

 

• Libreta (1 punto): 

avaliación entre iguais, 

para fomentar o sentido 
crítico e da 

responsabilidade. 

• Traballos entregados (2 

puntos): mediante 

rúbrica de valoración do 
profesor. O retraso na 

data de entrega supón un 
desconto do 5% por día 

 

• Positivos por traballar  (0’5 

puntos): os recollidos na 

aula diariamente en 

canto á participación 
oral, saídas ao encerado, 

cálculo mental... 
 

• Mínimo 2 por avaliación. 

 

• Media das probas escritas: 

unha vez sumadas as 

notas das diferentes 
probas, dividir entre o 

número de probas para 
obter a media. 

 

• Probas escritas  (6 puntos): 

multiplicar por 0’6 a 
media das probas. 
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