
 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 
 

1º E 2º ESO BILINGÜE 

 

En cada avaliación realizaranse un mínimo de dúas probas escritas  nas que se valorará a comprensión 

da materia, o nivel de autoconfianza e seguridade dos alumnos, a compresión e expresión escrita e a 

superación dos obxectivos do temario específico de matemáticas. 

  Tamén se poderá avaliar os alumnos mediante pequenas probas escritas duns poucos minutos, 

relacionadas cos contidos vistos ese día ou o día anterior, sen previo aviso. 

 A nota das probas escritas calcularase mediante a media aritmética das notas obtidas en cada proba. 

Esta nota representará o 70% da nota da avaliación. O traballo en clase e na casa,   e a actitude cara a 

materia impartida en inglés-castellano representará o 30% do total. 

A nota mínima para aprobar cada avaliación será un cinco. 

O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 
que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 
recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

Os alumnos-as que suspendan unha avaliación deberán realizar unha proba escrita de recuperación. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 30% ata o 100% se fose necesario. 

Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 

probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

70% da nota, sendo o 30% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

1º ESO 
 
Procedementos de avaliación: 
 
 
O profesor faralle aos seus alumnos unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos. Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios 

sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula virtual ou en papel. 

En cada avaliación haberá, sempre que as circunstancias o permitan, unha proba escrita cada un ou dous 

temas. A data das probas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do 

profesor. 



O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 

que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 

recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

Ademais dos clásicos exames, o profesor terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

 Cálculo mental: de vez en cando o profesor fará probas de cálculo mental nas que porá a proba a 

alumnos elixidos ao azar e irá valorando a súa evolución. 

 Observación directa: coa observación directa do día a día o profesor poderá avaliar a actitude de 

cada alumno de cara a materia, terase en conta a participación na clase e o gusto polo orden no 

caderno de traballo. 

 Resolución de exercicios no encerado: desta forma poderemos observar as estratexias que 

utilizan á hora de enfrontarse a un problema, así como a súa capacidade de chegar aos demais. 

 Revisión do traballo feito na casa: valorarase de forma positiva o tempo que o alumno dedica ao 

estudo da materia na súa casa e a realización das tarefas. 

 Traballos individuais e boletíns de exercicios: Antes de cada exame os alumnos realizarán 

boletíns de exercicios  que terán que entregar nunha data fixada na aula virtual, estes exercicios 

serán similares as preguntas das probas escritas. Tamén cando o profesor o estime mandará facer 

traballos máis lúdicos relacionados coa materia para intentar que o alumnado desfrute da materia 

de outro xeito. Estes traballos terán que ser entregados, tamén a través da plataforma da aula 

virtual, na data fixada e valorarase o esforzo, a presentación e por suposto tamén o contido. 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 

escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 

adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Para calcular este 80% da nota, farase a media aritmética de todos os exames realizados no trimestre, 

sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou superior a tres. Noutro caso o alumno ou alumna 

deberá facer un exame de recuperación de todo o contido dado no trimestre. 

O traballo diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% restante da 

nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 



probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

2º ESO 

 

Procedementos de avaliación: 

O profesor faralle aos seus alumnos unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos. Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios 

sinxelos no encerado de maneira individual. De ser necesario, pode realizarse unha proba escrita para obter 

información máis precisa. 

En cada avaliación haberá unha proba escrita cada un ou dous temas. A data das probas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. 

O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 
que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 
recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

Ademais das clásicas probas escritas, o profesor terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Cálculo mental: de vez en cando o profesor fará probas de cálculo mental nas que poñerá a proba 

a alumnos elixidos ao azar e irá valorando a súa evolución. 

• Observación directa: coa observación directa do día a día o profesor poderá avaliar a actitude, o 

gusto e o esforzo de cada alumno cara á materia. Terase en conta a participación na clase, a orde no 

caderno de traballo e a realización de pequenas probas escritas duns poucos minutos. 

• Resolución de exercicios no encerado: desta forma poderemos observar as estratexias que 

utilizan á hora de enfrontarse a un problema, así como a súa capacidade de chegar aos demais. 

• Revisión do traballo feito na casa: valorarase de forma positiva o tempo que o alumno adica ó 

estudo da materia na súa casa e á realización das tarefas. 

• Traballos en grupo: utilizaremos algunhas sesións para a resolución de problemas en pequenos 

grupos, observando a capacidade que teñen, non só para resolver o problema, senón tamén para cooperar 

e chegar canto antes a dita resolución. 

• Traballos individuais e boletíns de exercicios: antes de cada proba escrita poderánselle entregar 

ós alumnos boletíns de exercicios que terán que entregar nunha data fixada, sendo estes exercicios 

similares ás preguntas das probas escritas. Cando o profesor o estime mandará facer traballos máis lúdicos 

relacionados coa materia para intentar que o alumnado goce da materia de outro xeito. Estes traballos terán 

que ser entregados na data fixada e valorarase o esforzo, a presentación e por suposto tamén o contido. 

 



Criterios de cualificación: 

 

A suma das dúas notas seguintes determinará a cualificación de cada unha das tres avaliacións parciais: 

• Probas escritas: terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Nelas valoraranse a 

expresión escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os 

coñecementos adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. Para calcular este 80% da nota, 

farase a media aritmética de tódalas probas realizadas no trimestre, sempre e cando a nota de cada unha 

delas sexa igual ou superior a tres. 

• Traballo diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia: representará o 20% 

restante da nota global. 

Para ter unha avaliación aprobada deben cumprirse as dúas condicións seguintes: 

1. A nota de cada unha das probas escritas de cada avaliación será igual ou superior a tres. 

2. A media aritmética das probas escritas de cada avaliación debe ser igual ou superior a 5. 

De non se cumpriren, o alumno deberá facer unha proba escrita de recuperación de todo o contido dado no 

trimestre, na cal só se poderá recuperar as probas escritas levadas a cabo no mesmo (80% da nota), sendo 

o restante 20% o que se obtivo durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

 

Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 

probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

3º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

Procedementos de avaliación 

O profesor faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 
previos.   

En cada unha das tres avaliacións, haberá un mínimo de dúas probas escritas. As datas serán postas 
con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de ausencia, só se 
admitirá un xustificante oficial para poder facer a proba noutra data. 



 Tamén se poderá avaliar os alumnos mediante pequenas probas escritas duns poucos minutos, 
relacionadas cos contidos vistos ese día ou o día anterior, sen previo aviso. 

Nalgúns temas o profesor poderá entregar aos alumnos un boletín de exercicios para que traballen na 
súa casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data establecida. 

 

Criterios de cualificación 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a 
expresión escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os 
coñecementos adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas 
escritas, farase a media ponderada segundo o peso de cada exame. 

   O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e  a actitude cara a materia representará o 20% 
restante da nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 
O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 
que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 
recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose 

necesario. 

Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 

probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

3º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

Procedementos de avaliación 

A profesora faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos.  Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de 

exercicios sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula virtual.   



En cada unha das tres avaliacións haberá, sempre que as circunstancias o permitan, un mínimo de dúas 

probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo da 

profesora. 

O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 
que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 
recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

Por cada tema a profesora entregará aos alumnos, a través da aula virtual, un boletín de exercicios para 

que traballen na súa casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data 

establecida. As preguntas das probas escritas basearanse nos exercicios destes boletíns. 

Ademais dos clásicos exames, a profesora terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Actitude do alumno/a na clase: interese, esforzo no traballo, responsabilidade e autocorrección. 

• Grao de participación nas tarefas. 

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas formulados. 

• Hábitos de traballo e presentación de resultados. 

• Correcto uso da linguaxe matemática. 

 

Criterios de cualificación 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a 

expresión escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os 

coñecementos adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas 

escritas, farase a media aritmética entre eles, sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou 

superior a tres. Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer un exame de recuperación de todo o contido 

dado no trimestre. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% 

restante da nota global. 

 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

    Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose 

necesario. 

    A nota final de xuño será a media das tres avaliacións, sempre que en ditas avaliacións teñan nota igual 

ou superior a catro. Para os alumnos que non superen a materia coa nota media das tres avaliacións 



haberá un exame final en xuño da parte que teñan suspensa. Este exame de recuperación suporá o 80% da 

nota, o 20% restante será o acadado polo alumno ao longo do curso. 

 No caso de que a clase permaneza en corentena ao final de curso, o alumno que teña algunha avaliación 

suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas a través da plataforma da aula virtual. 

Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 

probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

    4º ESO 

 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 
 

Procedementos de avaliación 

  A profesora faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos.  Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios 

sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula virtual.   

En cada unha das tres avaliacións haberá, sempre que as circunstancias o permitan, un mínimo de dúas 

probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo da 

profesora. 

O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 
que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 
recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

Por cada tema a profesora entregará aos alumnos, a través da aula virtual, un boletín de exercicios para 

que traballen na súa casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data 

establecida. As preguntas das probas escritas basearanse nos exercicios destes boletíns. 

Ademais dos clásicos exames, a profesora terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Actitude do alumno/a na clase: interese, esforzo no traballo, responsabilidade e autocorrección. 

• Grao de participación nas tarefas. 

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas formulados. 



• Hábitos de traballo e presentación de resultados. 

Correcto uso da linguaxe matemática. 

 

Criterios de cualificación 

 Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 
escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 
adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas 

escritas, farase a media aritmética entre eles, sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou 

superior a tres. Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer un exame de recuperación de todo o contido 

dado no trimestre. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% 

restante da nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

    Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose 

necesario. 

    Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 

probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

 

 

 



 

 4º ESO 

 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 

Procedementos de avaliación 

O profesor/a faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de 

coñecementos previos.  Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da 

realización de exercicios sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula 

virtual.   

En cada unha das tres avaliacións haberá, sempre que as circunstancias o permitan, un mínimo de dúas 

probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo da 

profesora. 

O alumno-a que non poida axistir a un exame, deberá traer xustificante médico, agás motivo COVID, para 
que se lle poida repetir o mesmo. Se non se dan ningunha das dúas circunstancias anteriores, irá á 
recuperación. 

Se un alumno-a é sorprendido copiando nun exame, suspenderá a avaliación. 

Por cada tema a profesora entregará aos alumnos, a través da aula virtual, un boletín de exercicios para 

que traballen na súa casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data 

establecida. As preguntas das probas escritas basearanse nos exercicios destes boletíns. 

Ademais dos clásicos exames, a profesora terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Actitude do alumno/a na clase: interese, esforzo no traballo, responsabilidade e autocorrección. 

• Grao de participación nas tarefas. 

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas formulados.      

• Hábitos de traballo e presentación de resultados. 

• Correcto uso da linguaxe matemática. 

 

Criterios de cualificación 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a 

expresión escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os 

coñecementos adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas 

escritas, farase a media aritmética entre eles, sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou 

superior a tres. Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer un exame de recuperación de todo o contido 

dado no trimestre. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% 

restante da nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 



    Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose 

necesario. 

 Na avaliación ordinaria, poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria,  sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. Os traballos, 

probas e actividades propostas polo profesorado no período comprendido entre a terceira avaliación e a 

final poderanse empregar para redondear ou perfilar a nota final. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética 

das tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 

80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles 

resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria  a partir da media aritmética das notas finais das tres 

avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso anterior 

número un. 

 

 

1º BACHARELATO CIENTÍFICO DIURNO 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións durante as horas de clase. 

- Entrega, presencial ou virtual, de tarefas para a casa. 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia. 

- Exames. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Faranse, como máximo, dous exames sobre contidos conceptuais e procedimentais, para os que o 
alumnado será avisado, como mínimo, cunha semana de antelación. 

Se so se fai un exame na avaliación, ese será o exame de avaliación e puntúa o 100%. 

Se se fan dous exames, o 1º exame supoñerá  o 30% da nota e o 2º exame (exame de avaliación) o 70%. 
En tódolos exames poderá entrar toda a materia acumulada, durante todo o curso, ata ese momento. 

A maiores, a resolución de exercicios e cuestións, no encerado e durante as horas de clase, a realización´ 

e entrega (presencial ou virtual ) das tarefas para a casa, e a resposta diaria individual a cuestións da 
materia, poderán supoñer, un plus de 1,5 puntos como máximo sobre a nota dos exames. 



Se un alumno copia, non terá dereito a repetilo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e 
incorrerá nunha falta leve. Se suspende a avaliación, so terá dereito á recuperación. 

Se un alumno/a falta ó exame de avaliación por motivos relacionados co Covid ou por motivos alleos 
ó Covid, pero xustificados oficialmente, fará o exame cando se incorpore. No caso de non ser posible 
realizalo antes da avaliación, non se poñerá nota no boletín. Se non xustifica debidamente a súa ausencia, 
só terá dereito ó exame de recuperación. 

Se un alumno falta ó 1º exame por motivos alleos ó Covid, para ter dereito á un novo exame antes do 
exame de avaliación, deberá achegar o día que se incorpore, a xustificación oficial axeitada ó motivo da súa 
ausencia. De ser así, fará o exame a semana seguinte. Noutro caso só terá dereito ó exame de avaliación e, 
de selo caso, á correspondente recuperación. 

A recuperación da 1ª e 2ª avaliación farase á semana seguinte da incorporación dos alumnos/as despois da 
entrega de notas. Na 3º avaliación só haberá un exame e, e a correspondente recuperación. 

Se un alumno/a ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación será a 
media das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se esa media é menor que 5, 
contarase como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final ordinaria. 

A  semana anterior á avaliación ordinaria do curso, haberá un exame de contidos mínimos de toda a materia 
impartida (exame de suficiencia ) para aqueles alumnos/as que, cos exames e recuperacións ordinarias, 
non conseguiran superala materia. A nota máxima deste exame será de 5. 

Non hai exames para subir nota. 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación non 
sexa inferior a 3,5 puntos. 

Se ó facer a media nas condicións anteriores non da unha nota de 5 ou superior, o alumno deberá ir ó 
exame final de mínimos. Neste caso a nota será, como máximo, de 5. 

CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (XUÑO) 

Será a que obteña no exame correspondente, no que deberá examinarse de toda a materia. 

 

 

1º BACHARELATO CCSS DIURNO 

 
Procedementos de avaliación 

O profesor faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 
previos. 

En cada avaliación haberá un exame de cada tema. As datas serán postas con suficiente antelación . En 
caso de ausencia, só se admitirá un xustificante oficial para poder facer a proba noutra data. 

Tamén se terá en conta á hora de avaliar o traballo do alumno na casa e na aula, así coma a súa 
actitude de cara a materia. 
 
Criterios de cualificación 

A nota da avaliación será a media aritmética das probas escritas. Esta nota será redondeada cara arriba 
se o alumno ten unha valoración positiva no traballo diario, e será truncada se a súa valoración é negativa. 
Para aprobar a avaliación a nota deberá ser igual o superior a 5 sobre 10. 

Ao final de cada avaliación haberá un exame de recuperación de toda a materia de dita avaliación para 
aqueles alumnos que non acadaran os obxectivos mínimos. 

Para aprobar a materia será necesario ter aprobado todas e cada unha das avaliacións. 

Haberá un exame final en xuño para recuperar a materia, cada alumno examinarase da parte que teña 
suspensa. 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 

O alumnado que en xuño non consiga aprobar, deberá examinarse en setembro de toda a materia. 

A nota da avaliación extraordinaria de setembro será o truncamento da nota obtida na proba escrita. 



 

 

2º BACHARELATO CIENTÍFICO DIURNO 

Procedementos de avaliación 

En cada avaliación haberá un mínimo de dous exames. As datas serán postas con suficiente antelación. 
En caso de ausencia por motivos relacionados co COVID ou por motivos alleos ao COVID pero xustificados 
oficialmente, o alumno ou alumna poderá facer dito exame na mesma semana na que se incorpore as 
clases. 

En cada exame entrará todo o contido do exame anterior, polo que non será necesario facer probas de 
recuperación. 

O primeiro exame da segunda avaliación conterá todo o dado na primeira e no primeiro exame da 
terceira avaliación todo o contido da primeira e segunda. 

O formato das probas será o máis semellante posible ás ABAU. 

 
Criterios de cualificación 

A nota de cada avaliación será a máis alta entre a nota do último exame e a media aritmética de todos os 
exames da avaliación. 

En xuño, a nota final será a máis alta entre a nota da terceira avaliación e a media aritmética das tres 
avaliacións. 

Non haberá exames de recuperación nin de subir nota. 

O traballo do alumno tanto na casa coma na aula así como a súa actitude persoal e de cara a materia,  
influirá na nota de cada avaliación da seguinte maneira: 

• Se as notas do traballo de casa e clase máis o comportamento do alumno son positivos, entón a 
profesora redondeará a súa nota cara arriba, polo que a nota da avaliación correspondente será a media 
das notas dos exames se esta media é un número enteiro, e o número enteiro inmediatamente superior se a 
media dos exames é un decimal. 

• Se as notas do traballo do alumno de casa e clase máis o comportamento son negativos, entón o 
redondeo farase cara arriba se o primeiro decimal é igual ou superior a 5, e cara abaixo se o primeiro 
decimal e menor que 5. 

O alumnado que na avaliación ordinaria non consiga aprobar, deberá examinarse na avaliación 
extraordinaria de toda a materia. 

A nota da avaliación extraordinaria será o truncamento da nota obtida na proba escrita. 

 

 

1º  BACHARELATO CIENTÍFICO  NOCTURNO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións na pizarra e durante as horas de clase. 

- Realización das tarefas para casa 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia . 

- Actitude de cara á materia. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Faranse, como máximo, dous exames sobre contidos conceptuais e procedementais, 

 



 Se na avaliación só se fai un exame, este será o 100% da nota. Se se fan dous exames, o 1º exame 

supoñerá o 30% da nota e o 2º exame ( exame de avaliación ) o 70%, neste caso, no segundo exame 

( exame de avaliación ), entrará toda a materia da avaliación . 

A maiores, a resolución de exercicios e cuestións no encerado e durante as horas de clase e a resposta 

diaria individual a cuestións da materia, poderán supoñer, como máximo, un plus de 1.5 puntos sobre a 

nota dos exames. 

Se un alumno copia, non terá dereito a repeti-lo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e 

incorrerá nunha falta grave. Se suspende a avaliación, só terá dereito á recuperación. 

 

Se un alumno falta ó exame de avaliación, non se aceptarán xustificacións asinadas polo propio alumno e 

deberá xustificar oficialmente a súa ausencia, coa documentación axeitada dependendo do motivo da falta: 

certificado médico oficial, certificación de non poder asistir fóra de horas de clase,…….. Neste caso a nota 

máxima da avaliación será 4 e deberá facer ese exame en canto o profesor así o indique . Se non aprobase 

terá dereito, a finais de curso, á recuperación correspondente. Se non xustifica debidamente a súa ausencia, 

só terá dereito ó exame de recuperación de finais de curso. 

Se un alumno falta ó 1º exame, para ter dereito á un novo exame, antes da avaliación, deberá achegar esa 

mesma semana a xustificación oficial axeitada ó motivo da súa ausencia. De ser así, fará o exame a 

semana seguinte. Noutro caso só terá dereito ó exame de avaliación e, de se-lo caso, á correspondente 

recuperación final. 

Na 3ª avaliación só haberá un exame que se fará, polo menos,  dúas semanas antes de rematar o curso. 

As recuperacións faranse a penúltima ou última semana antes da avaliación ordinaria. 

Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación será a 

media das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se esa media é menor que 5, 

contarase como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final ordinaria. 

Non hai exames para subir nota. 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación, xa 

feita a recuperación,  non sexa inferior a 3 puntos. 

Se un alumno non consegue recuperar , con máis dun 3, algunha avaliación, terá suspensa, cunha nota 

máxima de 4,  a avaliación ordinaria e deberá examinarse ,de toda a materia do curso, na proba 

extraordinaria. 

CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA , 

Será a nota que obteña no exame que será de toda a materia 

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
2º BACHARELATO CCSS DIÚRNO 
2º BACHARELATO CIENTÍFICO NOCTURNO 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións na pizarra e durante as horas de clase. 

- Realización das tarefas para casa ( pouco fiable dada a masiva asistencia dos alumnos a clases 

particulares ). 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia . 



- Actitude de cara á materia. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Farase unha “proba” por avaliación que pode realizarse en varios días xa que en 50 minutos  de clase faise 

difícil concentrar toda a materia dunha avaliación. Se tódolos alumnos están de acordo, esa proba única, 

será en horario de tarde cunha duración de , alomenos , 90 minutos coma nas probas da ABAU. 

Aínda que o mellor sería, ó meu ver, que se fixese un horario dende a xefatura de estudios para cada 

materia en cada avaliación, cunha duración mínima de 90 minutos, ó longo de 4 días, nos que os alumnos 

non terían clase,...... 

En cada exame pode entrar a materia acumulada durante o que vaia de curso. 

 A maiores, a resolución de exercicios e cuestións no encerado e durante as horas de clase e a resposta 

diaria individual a cuestións da materia, poderán supoñer, como máximo, un plus de 1.5 puntos sobre a 

nota do exame. 

Se un alumno copia, non terá dereito a repeti-lo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e 

incorrerá nunha falta grave. Se suspende a avaliación, só terá dereito á recuperación a final de curso. 

Se un alumno falta ó exame de avaliación, non se aceptarán xustificacións asinadas polo propio alumno e 

deberá xustificar oficialmente a súa ausencia, coa documentación axeitada dependendo do motivo da falta: 

certificado médico oficial, certificación de non poder asistir fóra de horas de clase,…….. Neste caso a nota 

máxima da avaliación será 4 e deberá facer ese exame en canto o profesor así o indique. Se non aprobase 

terá dereito, a última ou penúltima semana do curso, á recuperación correspondente. Se non xustifica 

debidamente a súa ausencia, só terá dereito ó exame de recuperación. 

Na 3ª avaliación só haberá un exame da materia correspondente . 

Os alumnos que suspendan algunha avaliación con menos dun 3 e aqueles que non acaden un cinco de 

media das tres avaliacións deberán presentarse á recuperación na que terán que examinarse da/s 

avaliación/s da materia non superada/s , arredor da última semana do curso e en horario de tarde ( se 

así se acorda cos alumnos afectados, para poder dispoñer de máis tempo) . 

Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación ( que conta 

para a nota final) será a media das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se 

esa media é menor que 5, contarase como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final 

ordinaria. 

Non hai exames para subir nota. 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación, xa 

feita a recuperación,  non sexa inferior a 2 puntos. 

Se un alumno non consegue recuperar , con máis dun 2, algunha avaliación, terá suspensa, cunha nota 

máxima de 4,  a avaliación ordinaria e deberá examinarse ,de toda a materia do curso, na proba 

extraordinaria. 

CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA , 

Será a nota que obteña no exame que será de toda a materia 

 

 


