
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

A nota final que cada alumno e alumna recibirá na materia de matemáticas en cada 

avaliación dividirase da seguinte maneira: 

● Exames (probas escritas obxectivas parciais e de avaliación)..................70% da nota 

final. 

● Traballos, tarefas, boletíns, caderno, actitude e esforzo en clase..............30% da nota 

final. 

● En cada avaliación haberá polo menos dous exames parciais (controis) que 

permitirán aprobala e un exame global de avaliación de repesca. 

● Os traballos e tarefas contarán un 10%, os boletíns un 10% e o caderno e actitude 

outro 10% 

A nota final que cada alumno e alumna recibirá na materia de Matemáticas na 

avaliación ordinaria de xuño dividirase da seguinte maneira: 

● A nota da 1ª avaliación terá un peso do 30% na nota final. 

● A nota da 2ª avaliación terá un peso do 30% na nota final. 

● A nota da 3ª avaliación terá un peso do 40% na nota final.  .  

Dado que a nota final debe ser un número enteiro, a nota media será redondeada á alza 

se a alumna ou alumno traballou durante o curso ou truncada ás unidades en caso 

contrario. 
 
 

Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a 

nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da Avaliación Extraordinaria 

de Setembro, que se adianta á xuño. 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese 

que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado (tendo en conta o 

cálculo antes explicado). 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou 

ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo incrementar a nota final ata un 

punto na nota final. 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co 

obxectivo de superar a materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. Nestas tarefas, 

farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e 

consolida os estándares de aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se 

poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles evaliables, onde se poida comprobar que o 

alumnado acadou os mínimos esexible. 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación 

inicial 



Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que 

corresponda, segundo contemple a programación. 

Proba extraordinaria. 

Xa non se fai logo de aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no 

relativo á avaliación 

 

MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO 

A nota final que cada alumno e alumna recibirá na materia de matemáticas en cada 

avaliación dividirase da seguinte maneira: 

● Exames (probas escritas obxectivas parciais e de avaliación)..................70% da nota 

final. 

● Traballos, tarefas, caderno, actitude e esforzo en clase..............30% da nota final. 

● En cada avaliación haberá polo menos dous exames parciais (controis) que 

permitirán aprobala e un exame global de avaliación de repesca. 

● Os traballos e tarefas contarán un 10%, o caderno e actitude un 10% e o traballo 

realizado na hora de Afondamento de Matemáticas outro 10%. 

A nota final que cada alumno e alumna recibirá na materia de Matemáticas na 

avaliación ordinaria de xuño dividirase da seguinte maneira: 

● A nota da 1ª avaliación terá un peso do 30% na nota final. 

● A nota da 2ª avaliación terá un peso do 30% na nota final. 

● A nota da 3ª avaliación terá un peso do 40% na nota final.  .  

Dado que a nota final debe ser un número enteiro, a nota media será redondeada á alza 

se a alumna ou alumno traballou durante o curso ou truncada ás unidades en caso 

contrario. 

 
Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a 

nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da Avaliación Extraordinaria 

de Setembro, que se adianta á xuño. 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese 

que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado (tendo en conta o 

cálculo antes explicado). 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou 

ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo incrementar a nota final ata un 

punto na nota final. 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co 

obxectivo de superar a materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. Nestas tarefas, 



farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e 

consolida os estándares de aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se 

poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles evaliables, onde se poida comprobar que o 

alumnado acadou os mínimos esexible. 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación 

inicial 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que 

corresponda, segundo contemple a programación. 

Proba extraordinaria. 

Xa non se fai logo de aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no 

relativo á avaliación 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 3º ESO 

 

Na cualificación global nun trimestre teranse en conta os seguintes elementos: 

 

1º.- A cualificación numérica obtida da media aritmética dos exames da 

avaliación. 
 

2º.- A realización daquelas actividades, a colaboración no desenvolvemento 

das clases, a participación, a voluntariedade e a esforzo do alumno na aula. 
 

● A obtención da cualificación da avaliación realizarase de acordo co 

establecido no seguinte esquema: 
 

70% CUALIFICACIÓN NOS EXAMES 

30% TRABALLOS, TAREFAS, BOLETÍNS PROPOSTOS E 

ESFORZO 

o En cada avaliación haberá polo menos dous exames parciais (controis) que 

permitirán aprobala e un exame global de avaliación de repesca. 

o Os traballos e tarefas contarán un 10%, os boletíns un 10% e a actitude outro 

10%. 

 

 

Recuperacións : 

Ó final do trimestre, preferiblemente tras os períodos vacacionais, realizarase un 

exame de recuperación da materia correspondente ó trimestre. 



A finais de curso, preferiblemente na última semana, realizarase un exame final para 

aquel alumnado que aínda teña algunha avaliación suspensa. Cada alumno/a so 

realizará as cuestións correspondentes ás avaliacións que teña suspensas, tendo en 

calquera caso a opción de poder presentarse con toda a materia. 

 

Cualificación final na avaliación ordinaria: 

No caso de ter tódalas avaliacións superadas, a cualificación final na avaliación 

ordinaria  obterase facendo a media aritmética das cualificacións destas pero tendo 

sempre en conta a evolución do alumno ou alumna ao longo do curso, de maneira 

que esta media redondearase á alza ou á baixa segundo o traballo e/ou esforzo 

resultaran positivos ou negativos ó longo do curso, respectivamente. 

En caso de ter algunha avaliación suspensa cunha nota inferior a 4, a cualificación 

final na avaliación ordinaria  será sempre negativa (inferior a 5) debendo presentarse 

ó exame de convocatoria extraordinaria con toda a materia. 

 

 
Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a 

nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da Avaliación Extraordinaria 

de Setembro, que se adianta á xuño. 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese 

que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado (tendo en conta o 

cálculo antes explicado). 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou 

ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo incrementar a nota final ata un 

punto na nota final. 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co 

obxectivo de superar a materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. Nestas tarefas, 

farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e 

consolida os estándares de aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se 

poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles evaliables, onde se poida comprobar que o 

alumnado acadou os mínimos esexible. 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación 

inicial 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que 

corresponda, segundo contemple a programación. 

Proba extraordinaria. 

Xa non se fai logo de aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no 

relativo á avaliación 

 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADAS DE 3º ESO 

Na cualificación global nun trimestre teranse en conta os seguintes elementos: 

 

1º.- A cualificación numérica obtida da media aritmética dos exames da 

avaliación. 
 

2º.- A realización daquelas actividades, a colaboración no desenvolvemento 

das clases, a participación, a voluntariedade e a esforzo do alumno na aula. 
 

● A obtención da cualificación da avaliación realizarase de acordo co 

establecido no seguinte esquema: 
 

70% CUALIFICACIÓN NOS EXAMES 

30% TRABALLOS, TAREFAS, BOLETÍNS PROPOSTOS E 

ESFORZO 

o En cada avaliación haberá polo menos dous exames parciais (controis) que 

permitirán aprobala e poderá facerse un  exame global de avaliación de 

repesca. 

o Os traballos e tarefas contarán un 10%, os boletíns un 10% e a actitude outro 

10% 

 

 

Recuperacións : 

Ó final do trimestre, preferiblemente tras os períodos vacacionais, poderá realizarse 

un exame de recuperación da materia correspondente ó trimestre. 

A finais de curso, preferiblemente na última semana, realizarase un exame final para 

aquel alumnado que aínda teña algunha avaliación suspensa. Cada alumno/a so 

realizará as cuestións correspondentes ás avaliacións que teña suspensas, tendo en 

calquera caso a opción de poder presentarse con toda a materia. 

 

Cualificación final na avaliación ordinaria 

No caso de ter tódalas avaliacións superadas, a cualificación final na avaliación 

ordinaria  obterase facendo a media aritmética das cualificacións destas pero tendo 

sempre en conta a evolución do alumno ou alumna ao longo do curso, de maneira 

que esta media redondearase á alza ou á baixa segundo o traballo e/ou esforzo 

resultaran positivos ou negativos ó longo do curso, respectivamente. 

En caso de ter algunha avaliación suspensa cunha nota inferior a 4 a cualificación 

final na avaliación ordinaria de xuño será sempre negativa (inferior a 5) debendo 

presentarse ó exame de convocatoria extraordinaria con toda a materia. 

 

 
Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a 

nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da Avaliación Extraordinaria 

de Setembro, que se adianta á xuño. 

 



Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese 

que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado ( tendo en conta o 

cálculo antes explicado). 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou 

ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo incrementar a nota final ata un 

punto na nota final. 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co 

obxectivo de superar a materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. Nestas tarefas, 

farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e 

consolida os estándares de aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se 

poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles evaliables, onde se poida comprobar que o 

alumnado acadou os mínimos esexible. 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación 

inicial 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que 

corresponda, segundo contemple a programación. 

Proba extraordinaria. 

Xa non se fai logo de aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no 

relativo á avaliación 

 
 
 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 4º ESO 

 

Na cualificación global nun trimestre teranse en conta os seguintes elementos: 

 

1º.- A cualificación numérica obtida da media aritmética dos exames da 

avaliación. 
 

2º.- A realización daquelas actividades, a colaboración no desenvolvemento 

das clases, a participación, a voluntariedade e a esforzo do alumno na aula. 
 

● A obtención da cualificación da avaliación realizarase de acordo co 

establecido no seguinte esquema: 
 

70% CUALIFICACIÓN NOS EXAMES 

30% TRABALLOS, TAREFAS, BOLETÍNS PROPOSTOS E 

ESFORZO 



o En cada avaliación haberá polo menos dous exames parciais (controis) que 

permitirán aprobala e poderá facerse un exame global de avaliación de 

repesca. 

o Os traballos e tarefas contarán un 10%, os boletíns un 10% e a actitude outro 

10%. 

 

 

Recuperacións : 

Ó final do trimestre, preferiblemente tras os períodos vacacionais, realizarase un 

exame de recuperación da materia correspondente ó trimestre. 

A finais de curso, preferiblemente na última semana, realizarase un exame final para 

aquel alumnado que aínda teña algunha avaliación suspensa. Cada alumno/a so 

realizará as cuestións correspondentes ás avaliacións que teña suspensas, tendo en 

calquera caso a opción de poder presentarse con toda a materia. 

 

Cualificación final na avaliación ordinaria: 

No caso de ter tódalas avaliacións superadas, a cualificación final na avaliación 

ordinaria de xuño obterase facendo a media aritmética das cualificacións destas pero 

tendo sempre en conta a evolución do alumno ou alumna ao longo do curso, de 

maneira que esta media redondearase á alza ou á baixa segundo o traballo e/ou 

esforzo resultaran positivos ou negativos ó longo do curso, respectivamente. 

En caso de ter algunha avaliación suspensa cunha nota inferior a 4 a cualificación 

final na avaliación ordinaria de xuño será sempre negativa (inferior a 5) debendo 

presentarse ó exame de convocatoria extraordinaria con toda a materia. 

 
Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a 

nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da Avaliación Extraordinaria 

de Setembro, que se adianta á xuño. 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese 

que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado ( tendo en conta o 

cálculo antes explicado). 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou 

ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo incrementar a nota final ata un 

punto na nota final. 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co 

obxectivo de superar a materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. Nestas tarefas, 

farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e 

consolida os estándares de aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se 

poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles evaliables, onde se poida comprobar que o 

alumnado acadou os mínimos esexible. 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación 

inicial 



 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que 

corresponda, segundo contemple a programación. 

 

 

Proba extraordinaria. 

Xa non se fai logo de aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no 

relativo á avaliación 

 
 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADAS DE 4º ESO 

 

Na cualificación global nun trimestre teranse en conta os seguintes elementos: 

 

1º.- A cualificación numérica obtida da media aritmética dos exames da 

avaliación. 
 

2º.- A realización daquelas actividades, a colaboración no desenvolvemento 

das clases, a participación, a voluntariedade e a esforzo do alumno na aula. 
 

A obtención da cualificación da avaliación realizarase de acordo co establecido no 

seguinte esquema: 

 

70% CUALIFICACIÓN NOS EXAMES 

30% TRABALLOS, TAREFAS, BOLETÍNS PROPOSTOS E 

ESFORZO 

o En cada avaliación haberá polo menos dous exames parciais (controis) que 

permitirán aprobala e poderá facerse un exame global de avaliación de 

repesca. 

o Os traballos e tarefas contarán un 10%, os boletíns un 10% e a actitude outro 

10% 

 

 

Recuperacións : 

Ó final do trimestre, preferiblemente tras os períodos vacacionais, podera realizarse 

un exame de recuperación da materia correspondente ó trimestre. 

A finais de curso, preferiblemente na última semana, realizarase un exame final para 

aquel alumnado que aínda teña algunha avaliación suspensa. Cada alumno/a so 



realizará as cuestións correspondentes ás avaliacións que teña suspensas, tendo en 

calquera caso a opción de poder presentarse con toda a materia. 

 

Cualificación final na avaliación ordinaria: 

No caso de ter tódalas avaliacións superadas, a cualificación final na avaliación 

ordinaria de xuño obterase facendo a media aritmética das cualificacións destas pero 

tendo sempre en conta a evolución do alumno ou alumna ao longo do curso, de 

maneira que esta media redondearase á alza ou á baixa segundo o traballo e/ou 

esforzo resultaran positivos ou negativos ó longo do curso, respectivamente. 

En caso de ter algunha avaliación suspensa cunha nota inferior a 4 a cualificación 

final na avaliación ordinaria de xuño será sempre negativa (inferior a 5) debendo 

presentarse ó exame de convocatoria extraordinaria con toda a materia. 

 

Debido a que neste curso 2021-2022 deben aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a 

nivel nacional no relativo á avaliación, contémplase a eliminación da Avaliación Extraordinaria 

de Setembro, que se adianta á xuño. 

Xa que a 3ª Avaliación e Final Ordinaria terá lugar tras a primeira semana de xuño, establécese 

que se pode acadar a máxima nota xa nesta avaliación, por parte do alumnado ( tendo en conta o 

cálculo antes explicado). 

Nas dúas semanas restantes para rematar o curso, estableceráse un Plan de Traballo de repaso ou 

ampliación de contidos para o alumnado aprobado, podendo incrementar a nota final ata un 

punto na nota final. 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este Plan constará de tarefas de repaso e reforzo co 

obxectivo de superar a materia na Avaliación Extraordinaria de finais de curso. Nestas tarefas, 

farase un seguimento individualizado, no que se poda apreciar se o alumnado domina e 

consolida os estándares de aprendizaxe e adquire as competencias clave mínimas. Para elo, se 

poden facer exames ou ben facer a resolucións de fichas ou casos prácticos de exercicios xa 

plantexados en clase ao longo do curso, todos eles evaliables, onde se poida comprobar que o 

alumnado acadou os mínimos esexible. 

Os pesos específicos dos contidos da cada evaliación, son os que figuran na programación 

inicial 

Para obter dito aprobado deberá obterse como mínimo un 5. 

No caso de non superar a materia, quedará pendente para o seguinte curso e aplicaráse o Plan de 

recuperación de materias pendentes, con probas parciais ou entrega de traballos nas datas que 

corresponda, segundo contemple a programación. 

Proba extraordinaria. 

 

Xa non se fai logo de aplicarse as modificacións lexislativas adoptadas a nivel nacional no 

relativo á avaliación 

 


