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1.Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

1ESO

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programación do 
departamento.
Para a recuperación da      2ª avaliación:   Nas tarefas ou boletíns que 
se traballen durante a 3ª avaliación, haberá tarefas de recuperación da
2ª avaliación que terá que realizar o alumnado que teña a avaliación 
suspensa.
Ademais da cualificación nesas tarefas, o profesorado poderá esixir a
realización dunha o máis probas a nivel  telemático dos estándares
non superados ata o 13 de marzo.
Para  avaliar  a  3ª  avaliación:  Seguemento  da  participación  nas
clases virtuais a través de preguntas (no caso de impartilas), valorar a
realización de tarefas e posible realización de probas telemáticas.

Instrumentos:
a) Notas da 1ª e 2ª avaliación
b) Participación do alumnado (Aula Virtual, Foros, videoconferencias, 
mensaxes, etc)
c) Entrega e realización de boletíns/tarefas encomendadas polo 
profesorado.
d) Cuestionarios ou outro tipo de probas realizadas a nivel telemático a
través das plataformas mencionadas no apartado de recursos (no 
caso de ser realizadas)

Cualificación final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación.
Esta nota poderá incrementarse segundo o reflexado nos apartados b,
c e d reflexados nos instrumentos de avaliación do epígrafe 
“Avaliación” . Poderá incrementarse ata un máximo de 1´5 puntos. 
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria
de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados de modo presencial no aula  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado de
materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito para ser 
revisado polo profesor. Estes traballos serven de recuperación, repaso, 
reforzo e nos casos necesarios ampliación de contidos básicos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Trabállase a través do aula virtual, onde se lle manda aos alumnos 
actividades do libro, acompañada de vídeos explicativos do proceso, 
páxinas web, recursos de  geogebra..
Clases virtuais, na que se explica a nova materia e se responde ás
dúbidas plantexadas nas tarefas de repaso ou nas de ampliación.

Con algún alumno que non entra na aula virtual mándaselle o traballo 
por email.

O profesorado estará a disposición do alumnado para resolución de
dúbidas ou calquera outra necesidade educativa a través do foro de
novas do aula virtual, mensaxes na aula virtual, correo electrónico ou
plataforma abalar.

Materiais e recursos

• Apuntes específicos, tarefas, vídeos explicativos a través do aula
virtual.

• Videoconferencias a través da plataforma Cisco Webex.
• Páxinas web.
• Recursos de geogebra.
• Correo electrónico. 
• Foro de novas do aula virtual 
• Libro de texto.
• Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a través 

do correo electrónico
• Probas de forma telemática a través das plataformas utilizadas.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles

2º ESO

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Para a recuperación da 2ª avaliación: Nas tarefas ou boletíns que se traballen 
durante a 3ª avaliación, haberá  tarefas de recuperación da 2ª avaliación que terá 
que realizar o alumnado que teña a avaliación suspensa.
Ademais da cualificación nesas tarefas, o profesorado poderá esixir a realización
dunha proba a nivel telemático dos estándares non superados ata o 13 de marzo. 
Para avaliar a 3ª avaliación: Seguemento da participación nas clases virtuais a
través  de  preguntas,  valorar  a  realización  de  tarefas  e   realización  de  probas
telemáticas.

Instrumentos:
a) Notas  da 1ª e 2ª avaliacións.
b) Participación do alumnado (Aula Virtual, Foros, videoconferencias, mensaxes, 
etc).
c)  Entrega e realización de boletíns/tarefas encomendadas polo profesorado.
d) Cuestionarios ou outro tipo de probas realizadas a nivel telemático a través das
plataformas  mencionadas no apartado de recursos.

Cualificaci
ón final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. 
Esta nota poderá incrementarse segundo  o reflexado nos apartados b,c e d 
reflexados nos instrumentos de avaliación do epígrafe “Avaliación” . Poderá 
incrementarse ata un máximo de 1´5 puntos. Para o cálculo de ese incremento, o 
apartado b) ten un valor do 30%, e os apartados c) e d) un valor do 70% 

O alumno/a considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior a 5. Se 
non chega ao aprobado poderá realizar un exame final presencial ou telemático no 
mes de xuño sobre a materia impartida na 1ª e 2ª avaliación.

Proba
extraordin

aria de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos 
traballados de modo presencial no aula na 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado
de

materia
pendente

Criterios de avaliación:
Para ter a asignatura aprobada o alumnado terá que obter unha cualificación igual 
ou superior a 5 na forma en que se detalla no seguinte epígrafe.

Criterios de cualificación:
Os alumnos/as que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través dos 
traballos entregados do seu curso, nos que aparecerán contidos relacionados con 
1º ESO.
A nota final será a media entre a nota do 1º parcial (feita nun exame no seu 
momento ou de estar suspenso a media das notas dos traballos referidos a este 
parcial) e a nota do 2º parcial (feita nun exame no seu momento ou de estar 
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suspenso a media das notas dos traballos referidos a este parcial).
No caso de que a media sexa inferior a 5 poderá realizar unha proba de forma 
presencial ou por videoconferencia.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: valoración dos parciais realizados antes do 13 de marzo. De non 
ter a materia superada dese modo, valoración das tarefas entregadas para a súa 
recuperación.
Instrumentos: exames feitos antes do 13 de marzo e tarefas realizadas neste curso 
nas que se vexan contidos de 1º ESO. 
Proba presencial ou telemática (no caso de non aprobar cos instrumentos xa 
citados)

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Clases virtuais unha ou dúas veces á semana. 
Publicación no aula virtual do traballo semanal.  Estes traballos son de 
repaso e de ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Afortunadamente neste curso todos os alumnos teñen conectividade.

•  A profesora realizará unha ou dúas clases virtuais á semana, na
que se explica a nova materia e se responde ás dúbidas plantexadas
nas  tarefas  de  repaso  ou  nas  de  ampliación.  Ademáis  estará  a
disposición do alumnado para resolución de dúbidas ou calquera outra
necesidade a través do  foro de novas do aula virtual, mensaxes na
aula virtual, correo electrónico ou plataforma abalar 

•  A profesora publicará no aula virtual as instrucións do traballo a 
realizar, así como os períodos de entrega de tarefas, ao principio 
diariamente e agora con periodicidade semanal ou quincenal.

Materiais e
recursos

• Apuntes específicos, tarefas, vídeos explicativos a través do aula 
virtual.

• Libro de texto.
• Videoconferencias a través da plataforma Cisco Webex
• Mensaxes a través da aula virtual ou do correo electrónico persoal

do profesorado. 
• Probas de forma telemática a través das plataformas utilizadas.
• Foro de novas, correo electrónico.
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programación do 
departamento.
Para a recuperación da 2ª avaliación: Nas tarefas ou boletíns que se 
traballen durante a 3ª avaliación, haberá tarefas de recuperación da 2ª 
avaliación que terá que realizar o alumnado que teña a avaliación 
suspensa.
Ademais da cualificación nesas tarefas, o profesorado poderá esixir a
realización dunha o máis probas a nivel telemático dos estándares non
superados ata o 13 de marzo.
Para avaliar a 3ª avaliación: Seguemento da participación nas clases
virtuais  a  través  de  preguntas  (no  caso  de  impartilas),  valorar  a
realización de tarefas e posible realización de probas telemáticas.

Instrumentos:
a) Notas da 1ª e 2ª avaliación
b) Participación do alumnado (Aula Virtual, Foros, videoconferencias, 
mensaxes, etc)
c) Entrega e realización de boletíns/tarefas encomendadas polo 
profesorado.
d) Cuestionarios ou outro tipo de probas realizadas a nivel telemático a 
través das plataformas mencionadas no apartado de recursos (no caso 
de ser realizadas)

Cualificación
final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. Esta nota 
poderá incrementarse segundo o nº de traballos aceptables entregados 
durante o periodo de suspensión das clases presenciasis.
Os traballos realizados polos alumnos considéranse aceptables se foron
entregados no prazo establecido e están feitos con corrección nun 50% 
cada un.
Se o alumno entrega menos do 50% dos traballos non se incrementa a 
nota.
Entre o 50% e 0 64% subirá a nota en 0,5 puntos.
Entre o 65% e o 84% subirá a nota en 1 punto.
Entre o 85% e o 100% subirá a nota en 1,5 puntos.
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior 
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba
extraordinar

ia de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados de modo presencial no aula  na 1ª e 2ª avaliación
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Alumnado
de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Os alumnos que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través
dos traballos entregados do seu curso, nos que aparecerá contidos 
relacionados co curso anterior.

Criterios de cualificación:
Os alumnos que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través
dos traballos entregados do seu curso, nos que aparecerá contidos 
relacionados co curso anterior.
Se o alumno entrega menos do 50% dos traballos non se considera 
aprobado.
Se entrega un 50% ou máis de traballos aceptables considérase 
aprobado, a nota final será a media de cada un deses traballos 
entregados

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programción do 
departamento.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito 
para ser revisado polo profesor. Estes traballos serven de 
recuperación, repaso, reforzo e nos casos necesarios ampliación
de contidos básicos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Afortunadamente neste curso todos os alumnos teñen 
conectividade, reciben por correo electrónico unha ficha de 
actividades, as veces acompañada de apuntes de reforzo ou 
ampiación e tamén de vídeos explicativos do proceso.O 
profesorado estará a disposición do alumnado para resolución de 
dúbidas ou calquera outra necesidade educativa a través do correo 
electrónico ou plataforma abalar.

Materiais e
recursos

• Correo electrónico.
• Apuntes específicos.
• Libro da materia.
• Vídeos explicativos.
• Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a 

través do correo electrónico
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programción do 
departamento.

Instrumentos:
Notas  da 1ª e 2ª avaliación, traballos entregados durante estas 2 
avaliacións  e traballos de reforzo, recuperación e ampliación 
realizados durante o periodo de interrupción das clases presenciais.

Cualificación final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación máis un 15% 
da media da nota dos traballos entregados na 3ª avaliación (que están 
calificados sobre 10)
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria
de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia pendente

A única alumna con a materia pendente aprobouna na 2ª avaliación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito para 
ser revisado polo profesor. Estes traballos serven de recuperación, 
repaso, reforzo e nos casos necesarios ampliación de contidos 
básicos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Trabállase a con a aula virtual, onde se lle manda aos alumnos 
actividades do libro, acompañada de vídeos explicativos do proceso, 
páxinas web, recursos de  de geogebra…
Con algún alumno que non entra na aula virtual mándaselle o traballo 
por email.

Materiais e recursos Aula Virtual

PÁXINA 8 DE 19     DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 



Páxinas web.
Recursos de geogebra.
Correo electrónico.
Apuntes específicos.
Libro da materia.
Vídeos explicativos.
Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a través do 
correo electrónico
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programación do 
departamento.
Para a recuperación da  2ª avaliación: Nas tarefas ou boletíns que se 
traballen durante a 3ª avaliación, haberá tarefas de recuperación da 2ª 
avaliación que terá que realizar o alumnado que teña a avaliación 
suspensa.
Ademais da cualificación nesas tarefas, o profesorado poderá esixir a
realización dunha o máis probas a nivel telemático dos estándares non
superados ata o 13 de marzo.
Para avaliar a 3ª avaliación: Seguemento da participación nas clases
virtuais  a  través  de  preguntas  (no  caso  de  impartilas),  valorar  a
realización de tarefas e posible realización de probas telemáticas.

Instrumentos:
a) Notas da 1ª e 2ª avaliación
b) Participación do alumnado (Aula Virtual, Foros, videoconferencias, 
mensaxes, etc)
c) Entrega e realización de boletíns/tarefas encomendadas polo 
profesorado.
d) Cuestionarios ou outro tipo de probas realizadas a nivel telemático a 
través das plataformas mencionadas no apartado de recursos (no caso 
de ser realizadas)

Cualificación
final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. Esta nota 
poderá incrementarse segundo o nº de traballos aceptables entregados 
durante o periodo de suspensión das clases presenciasis.
Os traballos realizados polos alumnos considéranse aceptables se foron
entregados no prazo establecido e están feitos con corrección nun 50% 
cada un.
Se o alumno entrega menos do 50% dos traballos non se incrementa a 
nota.
Entre o 50% e 0 64% subirá a nota en 0,5 puntos.
Entre o 65% e o 84% subirá a nota en 1 punto.
Entre o 85% e o 100% subirá a nota en 1,5 puntos.
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior 
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados de modo presencial no aula  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado
de materia

Criterios de avaliación:
Os alumnos que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través

PÁXINA 10 DE 19     DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 



pendente

dos traballos entregados do seu curso, nos que aparecerá contidos 
relacionados co curso anterior.

Criterios de cualificación:
Os alumnos que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través
dos traballos entregados do seu curso, nos que aparecerá contidos 
relacionados co curso anterior.
Se o alumno entrega menos do 50% dos traballos non se considera 
aprobado.
Se entrega un 50% ou máis de traballos aceptables considérase 
aprobado, a nota final será a media de cada un deses traballos 
entregados.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programción do 
departamento.
Proba presencial ou telemática (no caso de non aprobar cos 
instrumentos xa citados)

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito 
para ser revisado polo profesor. Estes traballos serven de 
recuperación, repaso, reforzo e nos casos necesarios ampliación
de contidos básicos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Afortunadamente neste curso todos os alumnos teñen 
conectividade, reciben por correo electrónico unha ficha de 
actividades, as veces acompañada de apuntes de reforzo ou 
ampiación e tamén de vídeos explicativos do proceso.O 
profesorado estará a disposición do alumnado para resolución de 
dúbidas ou calquera outra necesidade educativa a través do correo 
electrónico ou plataforma abalar.

Materiais e
recursos

• Correo electrónico.
• Apuntes específicos.
• Libro da materia.
• Vídeos explicativos.
• Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a 

través do correo electrónico
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Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles

1º BACH: MATEMÁTICAS I

2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Para a recuperación da  2ª avaliación: Nas tarefas ou boletíns que se traballen 
durante a 3ª avaliación, haberá  tarefas de recuperación da 2ª avaliación que terá 
que realizar  o alumnado que teña a avaliación suspensa.
Ademais da cualificación nesas tarefas, o profesorado poderá esixir a realización
dunha proba a nivel telemático dos estándares non superados ata o 13 de marzo. 
Para avaliar a 3ª avaliación: Seguemento da participación nas clases virtuais a
través  de  preguntas,  valorar  a  realización  de  tarefas  e   realización  de  probas
telemáticas.

Instrumentos:
a) Notas  da 1ª e 2ª avaliación
b) Participación do alumnado (Aula Virtual, Foros, videoconferencias, mensaxes, 
etc)
c)  Entrega e realización de boletíns/tarefas encomendadas polo profesorado.
d) Cuestionarios ou outro tipo de probas realizadas a nivel telemático a través das
plataformas  mencionadas no apartado de recursos.

Cualificaci
ón final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. 
Esta nota poderá incrementarse segundo  o reflexado nos apartados b,c e d 
reflexados nos instrumentos de avaliación do epígrafe “Avaliación” . Poderá 
incrementarse ata un máximo de 1´5 puntos. Para o cálculo de ese incremento, o 
apartado b) ten un valor do 30%, e os apartados c) e d) un valor do 70% 

O alumno/a considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior a 5. Se 
non chega ao aprobado poderá realizar un exame final presencial ou telemático no 
mes de xuño sobre a materia impartida na 1ª e 2ª avaliación.

Proba
extraordin

aria de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os contidos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación de modo presencial no aula.

Alumnado
de

materia
pendente

Non hai en 1º Bacharelato

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Clases virtuais unha ou dúas veces á semana. 
Publicación no aula virtual do traballo semanal.  Este traballos son de 
repaso e de ampliación.
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Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Todos os alumnos teñen conectividade.

• A profesora realizará unha ou dúas clases virtuais á semana, na
que se explica a nova materia e se responde ás dúbidas plantexadas
nas  tarefas  de  repaso  ou  nas  de  ampliación.  Ademáis  estará  a
disposición do alumnado para resolución de dúbidas ou calquera outra
necesidade a través do  foro de novas do aula virtual, mensaxes na aula
virtual, correo electrónico ou plataforma abalar 

•  A profesora publicará no aula virtual as instrucións do traballo a 
realizar, así como os períodos de entrega de tarefas.

Materiais e
recursos

• Apuntes específicos, tarefas, vídeos explicativos a través do aula 
virtual.

• Libro de texto.
• Videoconferencias a través da plataforma Cisco Webex
• Mensaxes a través da aula virtual ou do correo electrónico persoal

do profesorado. 
• Probas de forma telemática a través das plataformas utilizadas.
• Foro de novas, correo electrónico.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

1º BACH: MATEMÁTICAS  CCSS

 

2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programción do 
departamento.

Instrumentos:
Notas  da 1ª e 2ª avaliación, traballos entregados durante estas 2 
avaliacións  e traballos de reforzo, recuperación e ampliación 
realizados durante o periodo de interrupción das clases presenciais.

Cualificación final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación máis un 15% 
da media da nota dos traballos entregados na 3ª avaliación (que están 
calificados sobre 10)
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria
de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia pendente

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito para 
ser revisado polo profesor. Estes traballos serven de recuperación, 
repaso, reforzo e nos casos necesarios ampliación de contidos 
básicos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Trabállase a con a aula virtual, onde se lle manda aos alumnos 
actividades do libro, acompañada de vídeos explicativos do proceso, 
páxinas web, recursos de  de geogebra…

Materiais e recursos
Aula Virtual
Páxina web do IGE
Folla de cálculo.
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Correo electrónico.
Apuntes específicos.
Libro da materia.
Vídeos explicativos.
Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a través do 
correo electrónico
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

2º BACH: MATEMÁTICAS  II

2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programación do 
departamento.
Para a recuperación da  2ª avaliación: Nas tarefas ou boletíns que se 
traballen durante a 3ª avaliación, haberá tarefas de recuperación da 2ª 
avaliación que terá que realizar o alumnado que teña a avaliación 
suspensa.
Ademais da cualificación nesas tarefas, o profesorado poderá esixir a
realización dunha o máis probas a nivel telemático dos estándares non
superados ata o 13 de marzo.
Para avaliar a 3ª avaliación: Seguemento da participación nas clases
virtuais  a  través  de  preguntas  (no  caso  de  impartilas),  valorar  a
realización de tarefas e posible realización de probas telemáticas.

Instrumentos:
a) Notas da 1ª e 2ª avaliación
b) Participación do alumnado (Aula Virtual, Foros, videoconferencias, 
mensaxes, etc)
c) Entrega e realización de boletíns/tarefas encomendadas polo 
profesorado.
d) Cuestionarios ou outro tipo de probas realizadas a nivel telemático a 
través das plataformas mencionadas no apartado de recursos (no caso 
de ser realizadas)

Cualificación
final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. Esta nota 
poderá incrementarse segundo o nº de traballos aceptables entregados 
durante o periodo de suspensión das clases presenciasis.
Os traballos realizados polos alumnos considéranse aceptables se foron
entregados no prazo establecido e están feitos con corrección nun 50% 
cada un.
Se o alumno entrega menos do 50% dos traballos non se incrementa a 
nota.
Entre o 50% e 0 64% subirá a nota en 0,5 puntos.
Entre o 65% e o 84% subirá a nota en 1 punto.
Entre o 85% e o 100% subirá a nota en 1,5 puntos.
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior 
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba
extraordinar

ia de
setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados de modo presencial no aula  na 1ª e 2ª avaliación

Alumnado
de materia

Criterios de avaliación:
Os alumnos que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través
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pendente

dos traballos entregados do seu curso, nos que aparecerá contidos 
relacionados co curso anterior.

Criterios de cualificación:
Os alumnos que non aprobaron a materia pendente con anterioridade á 
suspensión das clases presenciais poderán recuperar a materia a través
dos traballos entregados do seu curso, nos que aparecerá contidos 
relacionados co curso anterior.
Se o alumno entrega menos do 50% dos traballos non se considera 
aprobado.
Se entrega un 50% ou máis de traballos aceptables considérase 
aprobado, a nota final será a media de cada un deses traballos 
entregados.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programción do 
departamento.
Se o alumno non chega ao aprobado poderá realizar unha proba 
telemática ou presencial de toda a materia

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito 
para ser revisado polo profesor. Estes traballos serven de 
recuperación, repaso, reforzo e nos casos necesarios ampliación
de contidos básicos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Afortunadamente neste curso todos os alumnos teñen 
conectividade, reciben por correo electrónico unha ficha de 
actividades, as veces acompañada de apuntes de reforzo ou 
ampiación e tamén de vídeos explicativos do proceso.O 
profesorado estará a disposición do alumnado para resolución de 
dúbidas ou calquera outra necesidade educativa a través do correo 
electrónico ou plataforma abalar.

Materiais e
recursos

• Correo electrónico.
• Apuntes específicos.
• Libro da materia.
• Vídeos explicativos.
• Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a 

través do correo electrónico
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles 

2º BACH.: MATEMÁTICAS CCSS

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Utilizaránse toda a información recollida durante as 2 primeiras 
avaliacións cos procedementos que xa figuran na programción do 
departamento.

Instrumentos:
Notas  da 1ª e 2ª avaliación, traballos entregados durante estas 2 
avaliacións  e traballos de reforzo, recuperación e ampliación 
realizados durante o periodo de interrupción das clases presenciais.

Cualificación final

A nota final será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliación máis un 15% 
da media da nota dos traballos entregados na 3ª avaliación (que están 
calificados sobre 10)
O alumno considérase aprobado se a súa nota final é igual ou superior
a 5. Se non chega ao aprobado poderá realizar un exame final 
presencial ou telemático no mes de xuño sobre a materia impartida na 
1ª e 2ª avaliación.

Proba extraordinaria
de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou telemática sobre os 
contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia pendente

O alumno coa materia pendente aprobouna na 2ª avaliación

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Envío de traballo semanal que o alumno ten que devolver feito para 
ser revisado polo profesor. Estes traballos serven de recuperación, 
repaso, reforzo e nos casos necesarios ampliación de contidos 
básicos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Trabállase con a aula virtual, onde se lle manda aos alumnos 
actividades do libro, acompañada de vídeos explicativos do proceso, 
páxinas web,...

Materiais e recursos Aula Virtual
Páxina web do IGE
Folla de cálculo.
Correo electrónico.
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Apuntes específicos.
Libro da materia.
Vídeos explicativos.
Resolución de dúbidas de xeito individual ou colectivo a través do 
correo electrónico
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