
Programación Matemáticas IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22

MODIFICACIÓNS NA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.

Con motivo da ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema
educativo de Galicia, realízase a modificación dos puntos correspondentes na programación do
Departamento de Matemáticas do IES Afonso X O Sabio de Cambre.

ESO.

Con posterioridade aos exames da terceira avaliación levarase a cabo unha proba de recuperación
para aqueles alumnos que non teñan unha cualificación positiva na mesma (ao igual que se fixo nas
dúas primeiras avaliacións).

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final adicarase a actividades de
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría que serán tidas en consideración para a cualificación
final do alumnado.
 A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres

avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4.
 No caso de que dita nota media sexa inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das

avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da avaliación
final. O contido desa proba será a seguinte:
- Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma.
- Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante o curso.

ALUMNADO DE ESO COAMATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES.

□ A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais (realizados en
xaneiro e abril) sempre que estas sexan maiores ou iguais que 4.

□ Se a cualificación final é inferior a 5, ou no caso de que algún dos parciais teña unha cualificación
inferior a 4, o alumnado deberá presentarse a unha proba final na primeira semana do mes de
maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames parciais, poderá optar por facer
todo o exame ou repetir só o parcial suspenso.

□ No caso de non superar a materia nesa proba final, levaranse a cabo actividades de apoio, reforzo
e recuperación.

BAC.

Non se modifican os criterios de avaliación e cualificación.
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