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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PRIMEIRO CICLO DA E.S.O. 
 

 

 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo 
farase unha proba de coñecementos previos.  

 
 Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun trimestre. 

 
 En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames. 

 
 A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  probas  
escritas. A porcentaxe de cada exame queda a criterio do profesor según a dificultade do 
exame, a cantidade de materia que entra no mesmo, etc... A porcentaxe de cada exame será 
indicada aos alumnos. 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en 
tempo e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no transcurso da 
terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai tempo para realizala.. 

 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 

   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final de toda 

a asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 

 A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 
avaliacións,sempre que ningunha de estas sexa inferior a 4 

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso e a 
sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, fala con él 
, ten “chuletas”, móbil,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 



Departamento de Matemáticas   curso  2015_16 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN SEGUNDO CICLO DA E.S.O. 
 

 

 
 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo 

farase unha proba de coñecementos previos.  
 

 Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun trimestre. 
 

 En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exame.(al menos un control e 
o exame de avaliación)s. 

  
 No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o comezo da 

avaliación ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas nesa avaliación, 
quedando o corenta por cento restante para o/os controis. 

 
 A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  probas  
escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en 
tempo e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no transcurso da 
terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai tempo para realizala.. 

 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 

   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final de toda 

a asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 

 A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 
avaliacións,sempre que ningunha de estas sexa inferior a 4 

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso e a sua 

avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, fala con él , 

ten “chuletas”, móbil,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN BACHARELATO 
 

MATEMÁTICAS e MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. 

 Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun trimestre. 
 

 En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exame.(al menos un control e 
o exame de avaliación) 

 
 No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o comezo do 

curso ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas nesa avaliación, 
quedando o corenta por cento restante para o/os controis. 

 
  A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  probas  
escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en 
tempo e forma, esforzo por progresar,....) 

 
 Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que cada 

avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso. 
 

 A cualificación final do alumno de Bacharelato obterase mediante a media ponderada das 
cualificacións das tres avaliacións, cos seguintes “pesos” ( porcentaxes ):   

• 1ª avaliación:  25 % 
• 2ª avaliación:  35 % 
• 3ª avaliación:  40 % 

 Se un alumno aprobara a terceira avaliación e obtivera unha cualificación final inferior a 5 ( por ter 
algunha avaliación anterior suspensa ), se lle outorgará a cualificación final de 5. 

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso e a 
sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, fala con él 
, ten “chuletas”, móbil,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN BACHARELATO 
 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións. 
 En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames. 
  A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media entre todas as  probas  escritas  
• O   10 %   da   cualificación   corresponderá   a   actitude    do    alumno    na    aula  

(comportamento, presentación dos traballos en tempo e forma, participación, asistencia e 
puntualidade, esforzo por progresar ). 

 Farase recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no transcurso da 
terceira. 

 No mes de maio, despois do exame da terceira avaliación: 
  Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
  Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final  
 A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións,sempre que ningunha de estas sexa inferior a 4 
 
 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 

 
 

Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, fala con él 
, ten “chuletas”, móbil,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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