
Criterios de avaliación do proxecto da Escola dos Av@s 

As materias implicadas (Ciencias Sociais, Lingua Galega e Literatura e mais Lingua Castelá e Literatura) achegarán unha cualificación única e consensuada que dará conta 
do resultado de cada alumno neste proxecto segundo os seguintes criterios: 

 Implicación e interese no seguimento do traballo 

 Colaboración no grupo de cada un dos membros 

 Presentación final de cada tarefa 

 Claridade da entrega das diferentes tarefas intermedias 

 Entrega “en tempo” das tarefas para facer na casa (elaboración de textos, busca de información…) 

 Corrección lingüística 

 Comportamento adecuado na clase e no traballo en pequeno grupo. 

Segundo a grao de consecución dos criterios de avaliación, cada alumn@ levará unha puntuación, como se especifica nesta táboa: 

 

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 puntos 

Compórtase de xeito adecuado 
durante a clase e no traballo en grupo 

Ten momentos nos que se descentra, 
pero o seu comportamento é en xeral 

adecuado 

Compórtase de xeito irregular. Hai 
que chamarlle a atención de vez en 
cando e insistir en que se centre no 

traballo 

Interrompe e impide o normal 
discorrer da clase e do traballo en 

grupo. Non fai caso ás chamadas de 
atención do profesor 

Amosa interese no traballo, implícase 
no seu desenvolvemento e achega 

ideas. Participa activamente 

Amosa interese e traballa, fai unha 
crítica construtiva das novas ideas, 

pero non achega ningunha. 

Sen achegar novas ideas, amosa 
interese, pero de xeito irregular, 
segundo os temas e traballo a 

elaborar. 

Non amosa apenas interese 
nin  achega ideas; pouco traballo. 

Actitude pasiva. 

Presenta as tarefas rematadas, ben 
presentadas e cumprindo os 

obxectivos marcados para elas. 

Presenta as tarefas rematadas, ben 
presentadas pero só cumpre algúns 
dos obxectivos marcados para elas. 

Non sempre presenta as tarefas 
rematadas, ben presentadas e 

acadando os obxectivos marcados. 

Nunca remata as tarefas e o traballo 
realizado está mal presentado (sucio, 

pouco lexible, desorganizado…) 

Sempre entrega as tarefas no tempo 
marcado. 

Xeralmente presenta as tarefas no 
tempo marcado 

Moi irregular na entrega das tarefas 
Nunca presenta as tarefas no tempo 

marcado 

Presenta as tarefas cunha ortografía e 
expresión correctas. 

Ten algúns erros ortográficos pero 
exprésase con corrección 

Ten algúns erros tanto na ortografía 
como na expresión 

Comete abundantes erros ortográficos 
e expresivos. 

É quen de comunicarlle de xeito oral 
ao resto de compañeir@s o traballo 

elaborado. 

Comunica oralmente  con suficiente 
corrección o traballo realizado 

Ten abundantes titubeos ao 
expresarse oralmente 

Non é quen de comunicar oralmente o 
traballo elaborado 

 


