
NOVOS CRITERIOS DE  AVALIACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Dada a situación tan excepcional que estamos a vivir con estas medidas de confinamento, e  

atendendo ás instrucións dadas o 27 de marzo pola dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e innovación educativa.  Os membros do  departamento de Matemáticas reunidos 

a través de videoconferencia tomaron os seguintes acordos: 

Deseñar tres tipos de tarefas: 

1.- Tarefas de repaso, reforzo e recuperación da 1ª avaliación. 

2.- Tarefas de repaso, reforzo e recuperación da 2ª avaliación. 

3.- Tarefas de ampliación e profundización  do traballado para a mellora da calificación 

final. 

As tarefas do punto 1 son de carácter obrigatorio  para o alumnado coa 1º avaliación 

suspensa . 

As tarefas do punto 2 son de carácter obrigatorio para o alumnado coa 2ª avaliación 

suspensa. 

As tarefas do punto 3 son abertas a  todo o alumnado. 

Para o alumnado con avaliacións suspensas, a  recuperación destas debe ser o obxectivo 

prioritario. 

As tarefas de repaso, reforzo e recuperación versarán sobre contidos considerados mínimos 

polo departamento para acadar as competencias e os estándares de aprendizaxe  mínimos do 

primeiro e segundo trimestre 

As tarefas subiranse á aula virtual todas as semanas que restan dende o luns 4 de maio ata 

finalizar o curso, e, salvo excepcións xustificadas, entregaranse a máis tardar o venres da 

mesma semana, é dicir, serán tarefas semanais. 

Recuperación de avaliacións suspensas 

Para recuperar as avaliacións suspensas, o alumnado debe entregar  semanalmente todas as tarefas 

solicitadas das avaliacións que ten suspensas.  As respostas das tarefas, por parte do alumnado  

terán que ser claras e ben feitas, en relación aos criterios de cualificación  

O alumnado debe entregar todas as tarefas de reforzo, repaso e recuperación e obter unha 

cualificación mínima de 4 puntos en cada unha delas. Ditas entregas darán unha puntuación 

como máximo de 5 puntos. 

 



En calquera intre deste período poderanse utilizar, ademais das tarefas, outros  instrumentos  

de avaliación adaptados ás circunstancias (cuestionario ou probas na aula virtual, 

videoconferencias en pequeno grupo ou individuais, ...) para valorar o grao de 

desenvolvemento do programa de recuperación  acadado polo alumno. A información obtida  

determinaría a nota da avaliación suspensa. 

Ademais na semana do 15 ao 19 de xuño poderase realizar, previa comunicación ao alumnado, unha 

proba adaptada á situación do momento e que terá como referencia os contidos e as tarefas de 

reforzo, repaso, recuperación. 

  

Cálculo da nota final do curso: 

A nota media de final de curso obterase calculando a nota media das dúas primeiras 

avaliacións; considérase aprobado se o resultado do cálculo é igual ou superior a 5. 

Esta nota poderá verse aumentada ata un 20%  coa entrega das tarefas de ampliación e 

profundización propostas nos cursos da aula virtual correspondente a cada nivel, dende o 4 

de maio  ata final de curso. 

 En calquera intre deste período poderanse utilizar, ademais das tarefas, outros  instrumentos  

de avaliación adaptados ás circunstancias (cuestionario ou probas na aula virtual, 

videoconferencias en pequeno grupo ou individuais, ...) para valorar o grao de 

desenvolvemento  acadado polo alumnado, das tarefas de Ampliación e profundización 

Ademais na semana do 15 ao 19 de xuño poderase realizar, previa comunicación ao alumnado, unha 

proba adaptada á situación do momento e que terá como referencia os contidos destas tarefas.  

Recuperación de matemáticas pendentes de cursos anteriores 

Para o alumnado con materias pendentes de cursos anteriores publicaranse tarefas semanais  

nun curso da aula virtual creado a tal efecto e no que o alumnado afectado xa está 

matriculado; nese curso poremos por niveis as tarefas daquelas materias que leven 

pendentes, que deben  realizar e entregar a máis tardar o venres da mesma semana.  

 

 

  


