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Curso 21/22 

 

 

Materia Matemáticas Profesor/a Marta Pouso Casal e Catuxa Villamarín Díaz. 

Ponderacións: Exames 40% Traballo              30% Actitude e avaliación infor-
mal 

        30%    

Nº exames/controis: Faranse como mínimo catro probas cada trimestre. 

 Dous exames das unidades. 
 Dous exames de cálculo. 
 Nos exames teranse en conta os seguinte criterios:   

o Ortografía. Se o alumno tivera máis de cinco faltas ortográficas nun exame ou no traballo descontarase 0.25 da nota final do con-
trol  tendo en conta que as palabras que se repitan contarán soamente como unha falta.   

o Marxes. Se o alumno/a non respecta as marxes, descontarase un 0,25 da nota final do exame.   
o Limpeza e presentación. Se o alumno/a non cumpre con estes requisitos, descontarase un 0,25 da nota final.   
o Caligrafía. Se o alumno/a non ten una letra lexible, descontarase 0,25 da nota final.  

 

Traballo: 

 Fichas interactivas 
 MATIFIC 

Actitude: 
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 Avaliación informal: 10%. Levarase a cabo de forma trimestral cun cadro no que se reflicten 10 ítems a avaliar a través da observación 
directa. Cada ítem valorarase cun positivo ou negativo (o positivo equivalerá a un punto e o negativo a cero, sendo a puntuación 
máxima un dez).   

 Actitude. Terase en conta o comportamento, o material e as tarefas diarias. 20%.  
 

Aspectos a ter en conta: 

 No caso de que a nota final do trimestre non sexa exacta, o redondeo levarase a cabo da seguinte maneira:  se o decimal é inferior 
ao 5 redondearase á baixa. Se o decimal é igual ou superior ao 5 redondearase á alza.   

 Se un alumno/a non realizou tódalas probas de avaliación programadas  para cada trimestre (por diversos motivos: enfermidade, 
viaxes…), a avaliación levarase a cabo co resto das notas recollidas en dito trimestre.  

 A avaliación desta materia é continua polo que soamente haberá un exame de recuperación ao final do trimestre se non acada os 
obxectivos do curso. 
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Materia Lengua Castellana Profesor/a Juan D. del Pozo e Alfredo M. García 

Ponderacións: Exames 60% Traballo              30% Actitude            10% 

Nº exames/controis:  

Probas escritas: exames divididos en tres categorías sendo estas: 

- Gramática: máximo tres probas por trimestre. 
- Ortografía (mediante Walinwa) 
- Comprensión lectora (mediante walinwa, unha proba escrita ou ambas).  

Nos exames teranse en conta os seguinte criterios:  

o Ortografía. Se o alumno tivera máis de cinco faltas ortográficas nun exame ou no traballo descontarase 0.5 da nota final do control  
tendo en conta que as palabras que se repitan contarán soamente como unha falta.  

o Marxes. Se o alumno/a non respecta as marxes, descontarase un 0,25 da nota final do exame.  
o Limpeza, presentación e caligrafía. Se o alumno/a non cumpre con estes requisitos, descontarase un 0,25 da nota final. 

 
Traballo: 

 - Traballos trimestrais proxectos “Superletras”. Peso total de 20%. Faráse unha media entre tódolos traballos realizados.  
 - Libretas e libros de “Superletras” avaliarase a presentación, contidos, limpeza e organización mediante rúbrica. Peso 10%. 

 

Actitude: 

 Actitude avaliada mediante unha folla de seguimento. Terase en conta o comportamento na clase, a realización de tarefas e levar o 
material. 
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Aspectos a ter en conta: 

 Nesta materia realízase unha avaliación continua, polo que os contidos dun tema e/ou dunha avaliación poden ser recollidos nas 
probas dos seguintes temas e/ou avaliacións. Así, o alumno que ao final de curso demostre coñecer os contidos mínimos da materia, 
aprobará o curso. En caso de que a nota do último trimestre sexa un suspenso, o mestre realizará un exame de recuperación. Só os 
alumnos co último trimestre suspenso poderán presentarse a dito exame. Os alumnos que se presenten a dito exame de recuperación 
só poderán optar ao 5 na nota global da materia. 

 

 No caso de que a nota final do trimestre non sexa exacta, o redondeo levarase a cabo da seguinte maneira: se o decimal é inferior ao 
5 redondearase á baixa. Se o decimal é igual ou superior ao 5 redondearase á alta.  

 

 Se un alumno/a non realizou tódalas probas de avaliación programadas  para cada trimestre (por diversos motivos: enfermidade, 
viaxes…), a avaliación levarase a cabo co resto das notas recollidas en dito trimestre.  
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Materia Ciencias Sociais Profesor/a Juan D. del Pozo e Yolanda Alonso 

Ponderacións: Exames 60% Traballo              25% Actitude       15%      

Nº exames/controis: Farase como mínimo un exame por trimestre. 

o Exames escritos e/ou orais.  
 

o Nos exames teranse en conta os seguinte criterios:  
o Ortografía. Se o alumno tivera máis de cinco faltas ortográficas nun exame ou no traballo descontarase 0.5 da nota final do control  

tendo en conta que as palabras que se repitan contarán soamente como unha falta.  
o Marxes. Se o alumno/a non respecta as marxes, descontarase un 0,25 da nota final do exame.  
o Limpeza, presentación e caligrafía. Se o alumno/a non cumpre con estes requisitos, descontarase un 0,25 da nota final.  

 

 Para acadar o aprobado na materia é preciso que o alumno aprobe polo menos un dos exames do trimestre. 
 

Traballo: 

 Traballos en grupo, individuais e presentación do caderno. Durante cada trimestre farase como mínimo un traballo e como máximo 
cinco, que estarán relacionados cos temas das materias e serán especificados polo profesor no seu momento. Para a avaliación dese 
traballo seguirase unha rúbrica que os alumnos/as coñecerán previamente.  

 O caderno revisarase unha vez ó trimestre, tendo en conta a presentación  e que estean as actividades corrixidas e os esquemas ben 
feitos.  
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Actitude: 

 O alumno parte dun 10 neste apartado. A partir de aí, irase baixando un punto por mal comportamento, non levar o materia necesario 
e non facer as tarefas. 

 

Aspectos a ter en conta: 

 Aqueles alumnos que ao finalizar o curso teñan suspenso algún trimestre, deben presentarse ao exame global con ditos trimestres. 
En caso de aprobar, a nota da recuperación anotarase no caderno do profesor como un 5.En caso de non superar a recuperación 
farase a media dos tres trimestres. Aprobarán a materia aqueles alumnos que obteñan mínimo un 5. 
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Materia Ciencias da Natureza Profesor/a Iria Pérez Videla e Catuxa Villamarín Díaz. 

Ponderacións: Exames 60% Traballo              25% Actitude       15%      

Nº exames/controis: Farase como mínimo un exame por trimestre. 

o Exames escritos e/ou orais.  
 

o Nos exames teranse en conta os seguinte criterios:  
o Ortografía. Se o alumno tivera máis de cinco faltas ortográficas nun exame ou no traballo descontarase 0.5 da nota final do control  

tendo en conta que as palabras que se repitan contarán soamente como unha falta.  
o Marxes. Se o alumno/a non respecta as marxes, descontarase un 0,25 da nota final do exame.  
o Limpeza, presentación e caligrafía. Se o alumno/a non cumpre con estes requisitos, descontarase un 0,25 da nota final.  

 

 Para acadar o aprobado na materia é preciso que o alumno aprobe polo menos un dos exames do trimestre. 
 

Traballo: 

 Traballos en grupo, individuais e presentación do caderno. Durante cada trimestre farase como mínimo un traballo e como máximo 
cinco, que estarán relacionados cos temas das materias e serán especificados polo profesor no seu momento. Para a avaliación dese 
traballo seguirase unha rúbrica que os alumnos/as coñecerán previamente.  

 O caderno revisarase unha vez ó trimestre, tendo en conta a presentación  e que estean as actividades corrixidas e os esquemas ben 
feitos.  

 

Actitude: 
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 O alumno parte dun 10 neste apartado. A partir de aí, irase baixando un punto por mal comportamento, non levar o materia necesario 
e non facer as tarefas. 

 

Aspectos a ter en conta: 

 Aqueles alumnos que ao finalizar o curso teñan suspenso algún trimestre, deben presentarse ao exame global con ditos trimestres. 
En caso de aprobar, a nota da recuperación anotarase no caderno do profesor como un 5.En caso de non superar a recuperación 
farase a media dos tres trimestres. Aprobarán a materia aqueles alumnos que obteñan mínimo un 5. 
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Materia Inglés Profesor/a Juan D. del Pozo 

Ponderacións: Exames 60% (escritos) 

20% (orais) 

Traballo              10% Actitude            10% 

Nº exames/controis: Farase como mínimo dous exames por trimestre. 

Nesta materia realízase unha avaliación continua, polo que os contidos dun tema e/ou dunha avaliación poden ser recollidos nas probas 
dos seguintes temas e/ou avaliacións. Así, o alumno que ao final de curso demostre coñecer os contidos mínimos da materia, aprobará o 
curso. 

A avaliación desta materia terá en conta fundamentalmente o desenrolo das catro destrezas básicas (speaking, listening, writing, reading) 
. 

Para acadar o aprobado na materia é preciso que o alumno aprobe polo menos un dos exames escritos do trimestre. 

A avaliación da materia é continua e, polo tanto, a nota global do alumno ao finalizar o curso será a nota do último trimestre. En caso 
de que dita nota sexa un suspenso, o mestre realizará un exame de recuperación. Só os alumnos co último trimestre suspenso poderán 
presentarse a dito exame. Os alumnos que se presenten a dito exame de recuperación só poderán optar ao 5 na nota global da materia. A 
nota final desta materia se arredondará ó alza a partir de 5 e á baixa de 5 para abaixo. 

•      60% exames escritos, correspondente á media aritmética dos dous exames escritos de cada trimestre. Valoraranse os seguintes aparta-
dos: 

o   Grammar. 

o   Vocabulary. 

o   Reading. 

o   Writing. 
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•      20% exames orais, correspondente  á media aritmética das probas de cada trimestre. Valoraranse os seguintes apartados: 

o   Listening: polo menos un exame por trimestre. 

o   Speaking: valorarase por medio dunha rúbrica. Tomarase rexistro durante a lectura de cada venres. 

Traballo: 

 Fichas interactivas. 
 O caderno revisarase unha vez ó trimestre, tendo en conta a presentación e que estean as actividades corrixidas. 

Actitude: 

 Respeta as normas de traballo na aula. 
 Amosa responsabilidade e autonomía no seu traballo: comportamento, cumprimento das tarefas diarias (tanto dentro coma fora da 

aula) , limpeza e orde na execución de ditas tarefas, participación na clase… 
 O alumno parte dun 10 neste apartado. A partir de aí, irase baixando un punto por mal comportamento, non levar o materia necesario 

e non facer as tarefas. 
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Materia Religión Profesor/a Yolanda Alonso Pedre 
Ponderacións: Exames 20% Traballo          40%     Actitude         40%    
Nº exames/controis: Máximo  dous por trimestre. 

  Nos exames teranse en conta os seguinte criterios:  

o Ortografía. Se o alumno tivera máis de cinco faltas ortográficas nun exame ou no traballo descontarase 0.5 da nota final do control  
tendo en conta que as palabras que se repitan contarán soamente como unha falta.  

o Marxes. Se o alumno/a non respecta as marxes, descontarase un 0,25 da nota final do exame.  
o Limpeza, presentación e caligrafía. Se o alumno/a non cumpre con estes requisitos, descontarase un 0,25 da nota final.  

 

 

A  nota final do trimestre arrondarase ao alza a partir de 0,75. Se o alumno acada un 9,5, a nota final da avaliación subirá ao 10. 

 

 
Traballo: 
Realizaranse traballos no trimestre , ó menos un por trimestre.   Os traballos poderán ser cooperativos ou individuais. 

Actitude: 
Os alumnos parten cunha nota de 10. A partir de aí, irase baixando un punto por mal comportamento, non traer o material e non facer as 
tarefas. A anotación de mal comportamento rexistrarase sempre e cando se lle mande unha notificación da mesma á familia.. 
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Materia Educación Física Profesor/a Joaquín Respino 

Ponderacións: Exames prácticos 40% Traballo auto-ava-
liación 

20% Actitude 40% 

Nº exames/controis:  

Probas de condición física e probas de avaliación sobre técnica de diferentes xestos de dita condición física, baseados en rúbricas. 

Traballo: 

Puntúanse eles mesmos despois de cada sesión en función de: A puntualidade; o interese, a atención e esforzo realizado; a colaboración e 
respecto aos compañeiros; traer o material axeitado ou colocalo e recollelo si usamos o do colexio na sesión; realización de actividades 
físicas-deportivas ademais das sesións de educación física (0,5 ptos por cada sesión de EF e outros 0,5 por cada sesión fora do centro, ata un 
máximo de 2 ptos. 

Actitude: 

Participación nas clases: Puntualidade, interese e atención nas clases, esforzo, collida, colocación e recollida de material; a colaboración, 
solidaridade, respecto e compromiso cos compañeiros, e a recollida responsable da auto-avaliación que rexistrarán diariamente no seu 
caderno (ben presentado en canto a orde, limpeza, marxes,...coma se de un traballo se tratara) ... . Total 10 puntos, que representan  o 40% 
do total da nota. Os alumnos parten con 5 ptos cada un e poden incrementar ou baixala nota en función das condutas e cuestións antes 
mencionadas. 
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Materia Plástica Profesor/a Juan D. del Pozo 
Ponderacións: Traballos  60%             Actitude  40%           
Traballos: 
 

o 60 % traballos de aula. O caderno de plástica e os traballos serán avaliados mediante unha rúbrica.  
 

Actitude: 
 

o 40% actitude, que se valorará da seguinte maneira: os alumnos parten con unha nota de 10. A partir de aı,́ irase baixando un punto por mal 
comportamento, non traer o material e non facer as tarefas. A anotación de mal comportamento rexistrarase sempre e cando se lle mande 
unha notificación da mesma á familia.   

 Aspectos a ter en conta:       

 Para a elaboración da nota media de Educación Artıśtica calcularase a media aritmética entre as notas de Música (50%) e Plástica (50%). 
Neste curso para aprobar Educación Artıśtica será condición indispensable ter superadas ambas partes da materia.   
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Materia Música Profesor/a Alfredo Manuel García Sánchez 
Ponderacións: Exames 40% Traballo              40% Actitude            20% 
Nº exames/controis: Unha proba escrita por avaliación. 
 Estará centrada  nos contidos teóricos e terá un peso dun 40% . 

Traballo: 
 Traballo diario, libro dixital, práctica instrumental/ vocal. Pode haber algún traballo monográfico sobre algún contido da programación. Esta parte 

terá un peso dun 40% . 

Actitude: 
 Estándares de aprendizaxe referidos á actitude (20%),  avaliaranse trimestralmente mediante unha rúbrica. 

 

Aspectos a ter en conta: 

 Para a elaboración da nota media de Educación Artıśtica calcularase a media aritmética entre as notas de Música (50%) e Plástica (50%). Neste 
curso para aprobar Educación Artıśtica será condición indispensable ter superadas ambas partes da materia.   
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Materia Lingua Galega Profesor/a Juan D. del Pozo e Alfredo M. García 
Ponderacións: Exames 60% Traballo              30% Actitude            10% 
Nº exames/controis:  
 
A nota final da materia será a media obtida a partir dos seguintes criterios:          
Para cualificar a un alumno/a ao final de trimestre nesta materia teranse en conta os seguintes criterios e instrumentos:       
- Probas escritas: exames divididos en dúas categorı́as sendo estas gramática, e comprensión lectora. Peso total a nivel porcentual 60% nun máximo de 
2 probas por trimestre.  
Nos exames teranse en conta os seguinte criterios:  

o Ortografía. Se o alumno tivera máis de cinco faltas ortográficas nun exame ou no traballo descontarase 0.5 da nota final do control  
tendo en conta que as palabras que se repitan contarán soamente como unha falta.  

o Marxes. Se o alumno/a non respecta as marxes, descontarase un 0,25 da nota final do exame.  
o Limpeza, presentación e caligrafía. Se o alumno/a non cumpre con estes requisitos, descontarase un 0,25 da nota final. 

 
 
Traballo: 
 
 Traballos trimestrais: estarán relacionados con producións escritas e/ou libros de lectura. Peso total de 20%. Farase unha media entre tódolos 

traballos realizados.       
 Libretas, avaliaremos a presentación e contido das mesmas. Peso 10%. 

 
Actitude: 
 
 Actitude avaliada mediante unha folla de seguimento cun peso total de 10%. 
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Aspectos a ter en conta: 

Nesta materia realıźase unha avaliación continua, polo que os contidos dun tema e/ou dunha avaliación poden ser recollidos nas probas dos seguintes 
temas e/ou avaliacións. Ası,́ o alumno que ao final de curso demostre coñecer os contidos mıńimos da materia, aprobará o curso. En caso de que a nota do 
último trimestre sexa un suspenso, o mestre realizará un exame de recuperación. Só os alumnos co último trimestre suspenso poderán presentarse a dito 
exame. Os alumnos que se presenten a dito exame de recuperación só poderán optar ao 5 na nota global da materia. 
 

 


