Avaliación e cualificación
Procedementos:
O profesor observará o traballo diario do alumnado polas tarefas enviadas por correo
electrónico. Estas, que se indican semanalmente na web do centro, son:

a. tarefas de repaso, reforzo ou ampliación segundo as necesidades;
b. actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación
dependendo do caso;
O alumnado deberá respectar as condicións de entrega marcadas polo que
atinxe ao tipo de documento , presentación e prazo de entrega.
Terase sempre en conta a conectividade e circunstancias familiares e outras
para flexibilizar esta condición.

Avaliación

Instrumentos:
Para valorar as actividades entregadas ,o profesorado utilizará as ferramentas axeitadas
como rúbricas, cuestionarios...

Cualificación final

O procedemento empregado será obter unha media exacta entre as notas da 1°e 2°
avaliación.
As actividades desenvolvidas durante o período da terceira avaliación poderán supoñer un
incremento ata o 10% da nota media citada.
Para que a avaliación final sexa positiva o alumno deberá conseguir unha nota de 5
puntos sobre 10.

Proba
extraordinaria de
setembro

Dependendo da situación que as autoridades pertinentes determinen, realizarase unha
proba extraordinaria escrita no mes de setembro para o alumnado que non superase a
materia na convocatoria ordinaria. Nela avaliaranse as aprendizaxes do primeiro e
segundo trimestre.
De igual maneira que o indicado no apartado precedente, o aprobado estará no 5 sobre
10.
Criterios de avaliación:
Son os correspondentes aos “Estándares de aprendizaxe e competencias “do curso de
referencia, incluídos no apartado do respectivo curso da Adaptación da Programación
Didactica 2019/20.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Hai un único alumno nestas circunstancias.
Actividades de recuperación:
1° trimestre( suspenso) entregará unha serie de exercicios o día 5 de xuño.
2°trimestre entregará outra serie de exercicios o día 20 de maio.
Cada un destes exercicios valorarase sobre 10 puntos.
Coa nota obtida farase a media. O aprobado estará en 5 puntos sobre 10.
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