
9.1.- Avaliación na ESO 
 

9.11.1 Procedementos de avaliación continua en 1º ESO e 2º ESO 
 

Enténdense que a avaliación supérase cando se alcance o grao mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe desenvolvidos durante todo o período que abarca a avaliación. 

Ao longo do curso desenvolveranse tres sesións de avaliacións; 1ª avaliación 16 -17 de 

Decembro segundo os grupos, 2º avaliación 24 -25 de  Marzo e a última coincidirá coa 

avaliación final ordinaria que se realizará o 22-23 de Xuño. 
A cualificación obtida polo alumno ou alumna en cada avaliación dependerá da puntuación 

obtida nas probas escritas e tamén da cualificación otorgada o traballo na aula, a súa actitude 

fronte á materia e ás tarefas realizadas. 

 

 

Instrumentos de avaliación Porcentaxe na   

cualificación 

  Probas escritas  80% 

 Control de tarefas diarias a través do caderno de clase ou da aula virtual. 10% 

 Observación do caderno e da aula virtual do/a alumno/a.  5% 

 Actitudes fronte a materia e respecto ás normas de convivencia 5% 

 

Probas escritas en 1º ESO: 
En cada avaliación faranse tres probas escritas: dous controles e o exame de avaliación. 

Controles: inclúe a materia impartida nas unidades correspondentes 

Exame da avaliación: inclúe toda a materia impartida o longo da avaliación 

 

O peso de cada un destes apartados na cualificación final de cada avaliación de  1º ESO 

será o seguinte: 

• Traballos na aula e online, actitude fronte a materia e tarefas realizadas: 20%. 

• Controis parciais: 20% cada parcial 

• Exame de avaliación: 40% 

 

 

Probas escritas en 2º ESO: 
En cada avaliación faranse dúas probas escritas: un control e o exame de avaliación. 

Control: inclúe toda a materia impartida dende o comezo da avaliación ata o momento do 

exame. 

Exame da avaliación: inclúe toda a materia impartida ao longo da avaliación. 

 
O peso de cada un destes apartados na cualificación final de cada avaliación  en 2º ESO 

será o seguinte: 

• Traballos na aula e online, actitude fronte a materia e tarefas realizadas: 20%. 

• Control parcial: 25% 

• Exame de avaliación: 55% 

 
 

 

 



SITUACIÓNS DE EXCEPCIONALIDADE NAS QUE NON SE PODA REALIZAR AS 

PROBAS ESCRITAS NA AULA.  

A premisa do departamento é que os exames se realicen sempre de forma presencial. No 

caso de que sexa imposible a realización dalgunha das probas escritas por situacións 

excepcionais debidamente xustificadas, o grupo de profesores que imparten a materia no 

nivel adoptarán as medidas oportunas: Probas orais ou escritas a través de vídeo 

conferencia, traballo adicional na aula virtual, valoración das notas obtidas e dos traballos 

entregados ata o momento, etc. As decisións consensuadas para unha situación concreta sentan 

precedente e incorporaranse ao apartado de avaliación da programación no nivel 

correspondente. 

  

 

Deberase ter en conta que: 

En tódalas preguntas ou problemas das probas escritas irán numerados, e 

indicarase a puntuación máxima que se pode obter.  

• O alumno/a poderá usar a calculadora só cando o indique o /a profesor/a. 

• Non se corrixirán exames escritos a lapis. 

• A persoa que corrixe non pode “supoñer” o que os redactores “queren dicir”, 

simplemente se valorará o que está escrito. 

• É preciso que queden reflectidas nas follas de exame as operacións de cada 

exercicio. 

• Na presentación das probas  valorarase a limpeza, orde e claridade. 

• A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na 

avaliación correspondente. No caso de aqueles alumnos que presenten o mesmo 

día que se incorporan ao centro, xustificación médica ou de deber inexcusable, 

de carácter público ou privado para a non asistencia a dita proba. A data da 

proba será fixada polo profesor da materia. 

• No caso de que un alumno/a copie nun control, terá unha nota de cero en dito 

exame. No caso de que este sexa exame de avaliación ou de recuperación terá que 

realizar o exame global no mes de Xuño. Ademais, se porán os feitos en 

coñecemento de Xefatura de estudos para a correspondente medida correctora. 

• O uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun 

exame como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de 

transmisión de información suporá a retirada do dispositivo é a cualificación de 0 

na avaliación correspondente. 

• As probas que teñan que realizarse online por motivos debidamente xustificados 

serán gravadas co consentimento dos pais/titores legais do alumno/a. No caso de 

non obter o consentimento para tal fin o alumno perde o dereito a reclamar a nota 

de dita proba. 

 

A través de estas probas se comprobará o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 

da parte que estamos avaliando. 

 

 

Tarefas diarias do/a alumno/a 

 

O/a profesor/a rexistrará a realización das tarefas diarias na clase, realización das tarefas 

propostas para facer na casa, tarefas da aula virtual, observación de exercicios realizados na 

pizarra e subidos á aula virtual, traballos individuais ou en grupo sobre un tema concreto que 

versará sobre os contidos traballados na avaliación, valoración e tenacidade na busca de 



solucións  ós exercicios propostos, respostas a preguntas na clase que serven para valorar os 

coñecementos teóricos- prácticos acadados polo alumno. O uso da correcta expresión oral e 

escrita, será obxecto permanente de avaliación en toda clase de actividades realizadas polo 

alumno.  

 

A non realización dás tarefas encomendadas de xeito reiterado suporá o envío dunha nota a 

casa para que a traian asinada polos pais ou titores legais. 

 

Caderno do/a alumno/a e aula virtual 

 

O alumno debe reflictar tódalas explicacións, actividades e exercicios propostos así como a 

corrección dos mesmos. En definitiva, debe reflectar o seguimento das tarefas diarias ben sexan 

na clase ou na súa casa.  

Valorarase positivamente os seguintes aspectos: Limpeza, orde, corrección, cantidade de 

material recopilado, revisión de tarefas, datas, ortografía, presentación dos resultados obtidos, 

esquemas 

A aula virtual considérase parte do caderno de traballo do alumno e valorarase que estean 

tódalas tarefas entregadas e correctamente executadas e, no caso de que así se pida, corrixidas 

 

Actitude fronte a materia e respecto ás normas de convivencia 

 

Quedará rexistrado polo profesor na ficha do alumno ou alumna 

Valorarase como actitude positiva: 

o Asistencia puntual a clase 

o Non interrupción do desenvolvemento da clase 

o Respecto polo traballo dos compañeiros e do profesorado. 

o Participación e  interese en actividades programadas polo Departamento. 

o Coidado do material propio e da aula. 

o Conservación das fichas facilitadas polo profesorado. 

o Cumprimento das normas de convivencia 

o Interese pola materia 

o Motivación 

o Espírito de traballo e superación 

o Participación e traballo na plataforma dixital (Plataforma E-dixgal, aula 

virtual do centro, Classroom) 

 

Se a conduta do alumno/a é considerada inapropiada,  o profesor/a intentará solucionar o 

problema en primeiro lugar directamente co alumno dentro ou fora da aula, facendo uso si 

fixera falta da Aula de convivencia. 

 

O peso na cualificación global dos traballos na aula (presenciais e virtuais), valoración do 

caderno (caderno de clase e aula virtual) e  actitude fronte a materia e tarefas realizadas será 

do 20%. 

 

O alumnado  obterá unha cualificación positiva na avaliación cando a  súa cualificación 

sexa superior ou igual a 5, baseándose nos instrumentos de avaliación. Noutro caso terá que 

realizar un exame de recuperación para superar a avaliación. 

 

 

 



RECUPERACIÓNS 

 

Todos aqueles alumnos/as que obtiveran unha cualificación inferior a 5 nalgunha das 

avaliacións poderán realizar un exame de recuperación. Despois de entregar os boletíns das 

cualificacións o alumnado porase de acordo co profesor/a para fixar as datas da recuperación 

da avaliación correspondente.  

Para recuperar unha avaliación, será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5. 

O alumnado que aprobe este exame, superará a avaliación. A nota da recuperación contará 

como máximo 5 puntos. A materia obxecto de exame da recuperación será a mesma que a da 

avaliación correspondente. Hai recuperación das tres avaliacións. 

 

 

9.11.2. AVALIACIÓN FINAL 

 

1º ESO: Como norma xeral, un alumno/a obterá unha cualificación positiva na materia 

si obtivo unha cualificación superior ou igual a 5 en cada unha das avaliacións ou recuperou as 

avaliacións. A nota final será a media aritmética das 3 avaliacións ou das recuperacións. 

 

Nota final = 
3

ª3ª2ª1 NNN ++
 ; sendo N1ª: nota da 1ª avaliación (ou recuperación), N2ª: nota da 

2ª avaliación (ou recuperación); N3ª: nota da 3ª avaliación (ou recuperación) 

Tamén se considerará superada a mateira no caso de que o alumno que teña unha avaliación 

suspensa e a media aritmética das tres avaliacións sexa 5 ou maior que 5. 

 

2º ESO: Un alumno/a obterá unha cualificación positiva na materia si obtivo unha 

cualificación superior ou igual a 5 en cada unha das avaliacións ou recuperou as avaliacións. 

A nota final será a media aritmética das 3 avaliacións ou das recuperacións. 

 

Nota final = 
3

ª3ª2ª1 NNN ++
 ; sendo N1ª: nota da 1ª avaliación (ou recuperación), N2ª: nota da 

2ª avaliación (ou recuperación); N3ª: nota da 3ª avaliación (ou recuperación) 

Tamén se considerará superada a mateira no caso de que o alumno que teña unha avaliación 

suspensa e a media aritmética das tres avaliacións sexa 5 ou maior que 5. 

 

REDONDEO 

Nas avaliacións ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro a cota decimal para facer 

redondeo é de 0,75: Cando a parte decimal da nota sexa igual ou superior a 0,75 redondearase 

ao enteiro seguinte, nos resto dos casos realizarase truncamento.  

 
 

9.11.3.  Procedemento de avaliación ordinaria 
O alumnado que despois de realizar as recuperacións tivese algunha suspensa ten opción de 

recuperar a materia nun exame global no mes de xuño no que entrará toda a materia impartida 

o longo do curso académico e que será fixado por Xefatura de estudos. 

A elección dos exercicios que se inclúen na proba escrita será feita por consenso por todo o 

profesorado que imparta clase no mesmo nivel. A puntuación máxima é de 10 e considerase 

superada a materia cando a nota sexa igual ou superior a 5. 

Abandonar calquera dos bloques de contidos abordados o longo do curso suporá  suspender o 

exame e polo tanto a materia. 

 



9.11.4. Procedemento de avaliación extraordinaria 

 

Terán que presentarse aqueles alumnos/as que na avaliación final ordinaria, no mes de Xuño, 

non acaden unha cualificación positiva. 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, A proba escrita abrangará 

todos os contidos impartidos ao longo do curso e representará o 100% da calificación sendo 

necesario ter unha nota superior ou igual a 5 para obter unha cualificación positiva e poder dicir 

que están alcanzados os obxectivos do curso. 

A proba de setembro elabóraa o profesorado que impartiu clase no mesmo nivel o longo do 

curso xa que a proba será única. 

 

 

 

 

9. 12.1 Procedementos de avaliación continua en 3º ESO e 4º ESO 
 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre.  

Segundo o calendario achegado pola  Dirección, a 1ª avaliación celebrarase os días 16 -17 de 

Decembro segundo os grupos, 2º avaliación 24 - 25 de Marzo e a última coincidirá ca avaliación 

final ordinaria que se realizará o 22-23 de Xuño. 
 

A cualificación obtida polo alumnado en cada avaliación dependerá da puntuación obtida 

nas probas escritas e tamén da cualificación otorgada ao traballo na aula, a súa actitude 

fronte a materia e ás tarefas realizadas. 

O peso de cada un destes apartados na cualificación final de cada avaliación será o seguinte: 

 

Instrumentos de avaliación Porcentaxe na 

cualificación 

 Probas escritas 90% 

Control de tarefas diarias (caderno de clase e aula 

virtual) 

5% 

Actitudes fronte a materia e respecto ás normas de 

convivencia 

5% 

 

 

Probas escritas 

 

O alumnado terá tres probas escritas o longo do curso: control, exame de avaliación e exame 

de recuperación. 

Control: inclúe toda a materia impartida dende o comezo da avaliación ata o momento da 

realización do control. 

Exame da avaliación: inclúe toda a materia impartida o longo da avaliación. 

Exame de recuperación: inclúe a mesma materia que a da avaliación. 

A  nota  referida  as probas escritas, terá  unha  influencia  dun  90%  na cualificación de 

cada avaliación. 

 

 

 



SITUACIÓNS DE EXCEPCIONALIDADE NAS QUE NON SE PODA REALIZAR AS 

PROBAS ESCRITAS NA AULA.  

A premisa do departamento é que os exames se realicen sempre de forma presencial. No 

caso de que sexa imposible a realización dalgunha das probas escritas por situacións 

excepcionais debidamente xustificadas, o grupo de profesores que imparten a materia no 

nivel adoptarán as medidas oportunas: Probas orais ou escritas a través de vídeo 

conferencia, traballo adicional na aula virtual, valoración das notas obtidas e dos traballos 

entregados ata o momento, etc. As decisións consensuadas para unha situación concreta sentan 

precedente e incorporaranse ao apartado de avaliación da programación no nivel 

correspondente. 

 

Control de tarefas diarias 

 

O/a profesor/a rexistrará a realización das tarefas diarias na clase, realización das tarefas 

propostas para facer na casa, tarefas subidas á aula virtual, observación de exercicios 

realizados na pizarra, traballos individuais ou en grupo sobre un tema concreto que versará 

sobre os contidos traballados na avaliación, valoraración e tenacidade na busca de solucións  

ós exercicios propostos, respostas a preguntas na clase que serven para valorar os 

coñecementos teóricos- prácticos acadados polo alumno. O uso da correcta expresión oral e 

escrita, será obxecto permanente de avaliación en toda clase de actividades realizadas polo 

alumno.  

A non realización dás tarefas encomendadas, de xeito reiterado, suporá o envío dunha nota a 

casa para que a traian asinada polos pais ou titores legais. 

 

 

Actitude fronte a materia e respecto ás normas de convivencia 

 

Quedará rexistrado polo profesor na ficha do alumno ou alumna. 

Valorarase como actitude positiva: 

o Asistencia puntual a clase 

o Non interrupción do desenvolvemento da clase 

o Respecto polo traballo dos compañeiros e do profesorado. 

o Participación e  interese en actividades programadas polo Departamento 

o Coidado do material propio e da aula. 

o Conservación das fichas facilitadas polo profesorado. 

o Cumprimento das normas de convivencia 

o Interese pola materia 

o Motivación 

o Espírito de traballo e superación 

o Participación e traballo na plataforma dixital (Aula virtual do centro, 

classroom) 

 

 

Se a conduta do alumno/a é considerada inapropiada,  o profesor/a intentará solucionar o 

problema en primeiro lugar directamente co alumno dentro ou fora da aula, facendo uso si 

fixera falta da Aula de convivencia.  

O peso na cualificación global dos traballos na aula: actitude fronte a materia e tarefas 

realizadas será do 10%. 

 

 



Probas escritas en cada unha das avaliacións: 

 

1ª Avaliación: 

 

Control parcial: Inclúe toda a materia impartida ata o momento de exame. Correspóndelle 

un peso do 30% da cualificación obtida na avaliación. 
Exame de avaliación: Inclúe toda a materia correspondente a esta avaliación. Atribúese 

un peso do 60% da cualificación da 1ª avaliación. 

 

2ª Avaliación: 

 

Recuperación 1ª avaliación: Inclúe a materia impartida na 1ª avaliación. Tódolos 

alumnos/as a realizan. Correspóndelle un peso do 10% da nota da 2ª avaliación a tódolos 

alumnos/as e o mesmo tempo serve para recuperar a aqueles alumnos/as que non obtiveron 

positivo na 1ª avaliación.  
Control parcial: Inclúe a materia impartida na 2ª avaliación ata o momento do control. 

Correspóndelle un peso do 25% da nota da 2ª avaliación. 

Exame da avaliación: Inclúe toda a materia impartida na 2ª avaliación. Correspóndelle un 

peso do 55% da nota da 2ª avaliación 

 

3ª Avaliación: 

 
Recuperación 2ª avaliación: Inclúe a materia impartida na 2ª avaliación. Tódolos 

alumnos/as a realizan. Correspóndelle un peso do 10% da nota da 3ª avaliación a tódolos 

alumnos/as e o mesmo tempo serve para recuperar a aqueles alumnos/as que non obtiveron 

positivo na 2ª avaliación. 

Control parcial: Inclúe a materia impartida na 3ª avaliación ata o momento do control. 

Correspóndelle un peso do 25% da nota da 3ª avaliación. 

Exame da avaliación: Inclúe toda a materia impartida na 3ª avaliación. Correspóndelle un 

peso do 55% da nota da 3ª avaliación 

 

Deberase ter en conta que: 

En tódalas preguntas ou problemas das probas escritas irán numerados, e 

indicarase a puntuación máxima que se pode obter.  

• O alumno/a poderá usar a calculadora só cando o indique o /a profesor/a. 

• Non se corrixirán exames escritos a lapis 

• A persoa que corrixe non pode “supoñer” o que os redactores “queren dicir”, 

simplemente se valorará o que está escrito 

• É preciso que queden reflectidas nas follas de exame as operacións de cada 

exercicio. 

• Na presentación das probas  valorarase a limpeza, orde e claridade 

• A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na 

avaliación correspondente. Os alumnos que presenten o mesmo día que se 

incorporan ao centro, xustificación médica, xustificación de confinamento por 

síntomas COVID-19 ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado 

para a non asistencia a dita proba terán dereito a realizar dita proba na data 

q u e  fixe o profesor da materia. 



• No caso de que un alumno/a copie nun control, terá unha nota de cero en dito 

exame. No caso de que este sexa exame de avaliación ou de recuperación terá que 

realizar o exame global no mes de xuño. Ademais, se porán os feitos en 

coñecemento de Xefatura de estudos para a correspondente medida correctora. 

• O uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun 

exame como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de 

transmisión de información suporá a retirada do dispositivo é a cualificación de 0 

na avaliación correspondente 

• As probas que teñan que realizarse online por motivos debidamente xustificados 

serán gravadas co consentimento dos pais/titores legais do alumno/a ou do propio 

alumno se este é maior de idade. No caso de non obter consentimento para tal fin, 

o alumno/a perde o dereito a reclamar a nota de dita proba. 

 

A través de estas probas se comprobará o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 

da parte que estamos avaliando. 

O alumnado  obterá unha cualificación positiva nunha avaliación cando o valor sexa 

superior ou igual a 5, baseándose nos criterios de cualificación. 

 

 

RECUPERACIÓNS 

 

Para recuperar a 1ª e 2ª avaliación, será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 

5. O alumnado que aprobe este exame, superará a avaliación. A nota obtida na recuperación 

substitúe á nota obtida na correspondente avaliación. 

No caso dos alumnos/as que aprobaron a avaliación si a nota da recuperación supera á nota 

obtida na avaliación entón será a cualificación superior a que pase a formar parte no cálculo da 

nota final. 

A materia obxecto de exame da recuperación será a mesma que a da avaliación. 

 

Non hai recuperación da 3ª avaliación. 

 

 

9.12.2. AVALIACIÓN FINAL 

 

A cualificación final do alumno/a será a media das tres avaliacións. Un alumno/a obterá 

unha cualificación positiva na materia si cumpre unha das seguintes condicións: 

 

• Obtivo unha cualificación superior ou igual a 5 en cada unha das avaliacións ou das 

recuperacións programadas. 

• Tendo algunha avaliacion supensa pero o resultado da media aritmética desta xunto 

co resto das avaliacións  sexa superior ou igual a 5. 

 

Nota final = 
3

ª3ª2ª1 NNN ++
 ; sendo N1ª: nota da 1ª avaliación (ou recuperación), N2ª: nota da 

2ª avaliación (ou recuperación); N3ª: nota da 3ª avaliación. 

 

REDONDEO 

Nas avaliacións ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro a cota decimal para facer 

redondeo é de 0,75: Cando a parte decimal da nota sexa igual ou superior a 0,75 redondearase 

ao enteiro seguinte, nos resto dos casos realizarase truncamento.  



9.12.3. Procedemento de avaliación ordinaria 
 

O alumnado que non cumpre os requisitos anteriores ten opción de recuperar a materia nun 

exame global no mes de xuño no que entrará toda a materia impartida o longo do curso 

académico. 

A elección dos exercicios que se inclúen na proba escrita será feita por consenso por todo o 

profesorado que imparta clase no mesmo nivel. A puntuación máxima é de 10 e considerase 

superada a materia cando a nota sexa igual ou superior a 5. 

Abandonar calquera dos bloques de contidos abordados o longo do curso suporá  suspender o 

exame e polo tanto a materia. 

 

 

9.12.4. Procedemento de avaliación extraordinaria 

 

Terán que presentarse aqueles alumnos/as que na avaliación final ordinaria, no mes de Xuño, 

non acaden unha cualificación positiva. 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, A proba escrita abrangará 

todos os contidos impartidos ao longo do curso e representará o 100% da calificación sendo 

necesario ter unha nota superior ou igual a 5 para obter unha cualificación positiva e poder dicir 

que están alcanzados os obxectivos do curso. 

A proba de setembro prepáraa o profesorado que impartiu clase no mesmo nivel ao longo do 

curso xa que, a proba será única. 

Cando un alumno/a non se presente a proba extraordinaria consignarase non presentado.  

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione de 

curso, levará a materia pendente. 

 

 

 

9.2.- AVALIACIÓN EN BACHARELATO 

 
Antes de iniciar cada tema, realizarase unha avaliación inicial do nivel de coñecementos 

previos do alumnado necesario para o posterior desenvolvemento do tema, esta proba farase 

de forma oral, facendo preguntas abertas ao grupo o individualmente, cofin de adaptarse ás 

características do alumnado. 

 

9.21.- Procedementos de avaliación continua en 1º BAC 

 
Enténdense que a avaliación supérase cando se alcance o grao mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe desenrolados durante a avaliación. 

Defendemos unha avaliación baseada na actitude do alumno e no seu traballo. 

A cualificación obtida polo alumno ou alumna en cada avaliación dependerá da puntuación 

obtida nas probas escritas e tamén da cualificación da nota de clase, otorgada polas tarefas 

realizadas e a súa actitude fronte a materia. 

Ao longo do curso desenvolveranse tres sesións de avaliacións; 1ª avaliación 16 de Decembro, 

2º avaliación 23 de Marzo e a 3ª avaliación 22-23 de Xuño 

É recomendable que o/a alumno/a teña recollido todos os apuntamentos e actividades da aula 

no seu caderno así como material fotocopiado polo profesor.  

 

 



Instrumentos de avaliación 

 
 Os instrumentos de avaliación son as ferramentas das que se vale o profesor para recolle-la 

información. Deben reflectir, por un lado, o alcance do programa docente e a intención de que 

os alumnos resolvan problemas, razoen e se comuniquen. Por outro lado, ditos instrumentos 

deben capacitar ao profesor para entender a forma en que os alumnos perciben as ideas e os 

procesos matemáticos e a súa capacidade de funcionamento nun contexto matemático.  

 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos para obter moita e diversa información serán 

os seguintes:  

 

Probas escritas  

O alumnado terá tres probas escritas o longo do curso: control, exame de avaliación e exame 

de recuperación. 

Control: inclúe toda a materia impartida dende o comezo da avaliación ata o momento da 

realización do control. 

Exame da avaliación: inclúe toda a materia impartida o longo da avaliación. 

Exame de recuperación: inclúe a mesma materia que a da avaliación. 

A  nota  referida  as probas escritas, terá  unha  influencia  dun  90%  na cualificación de 

cada avaliación. 

 

Nestas probas  valoraranse os coñecementos teórico/prácticos do alumno/a e o adecuado uso 

da ferramenta matemática, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe 

empregada. 

• Deseño da estratexia de resolución dos problemas, toma de datos, resolución 

(procedementos matemáticos) e expresión clara dos resultados (coas unidades cando 

proceda) dos exercicios que se propoñan. 

• Razoamentos apropiados e lóxicos. 

• Resultados correctos con erros graves no procedemento ou non razoados non se darán 

por válidos. E polo tanto, a cualificación será de cero.  

• Utilización correcta da linguaxe matemática. 

• Explicación da solución. Pódese acadar unha puntuación nula se só se aporta a solución 

numérica sen ningunha explicación.   

• Orde, claridade e unha correcta ortografía. 

• Análise crítica dos resultados obtidos.  

 

O alumnado debe coñecer os seguintes aspectos e telos en conta nas probas escritas: 

En tódalas preguntas e apartados das probas indicarase a puntuación máxima que se 

pode obter.  

• O alumno/a poderá usar a calculadora só cando o indique o /a profesor/a. 

• Non se corrixirán exames escritos a lapis 

• A persoa que corrixe non pode “supoñer” o que os redactores “queren dicir”, so se 

valorará o que está escrito 

• É preciso que queden reflectidas nas follas de exame as operacións de cada exercicio. 

• Na presentación das probas se valorará a limpeza, orde e claridade 

• A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na 

avaliación correspondente. Os alumnos que presenten o mesmo día que se 

incorporan ao centro, xustificación médica, xustificación de confinamento por 

síntomas COVID-19 ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado para 



a non asistencia a dita proba terán dereito a realizar outra proba na data q u e  fixe 

o profesor da materia. 

• No caso de que un alumno/a copie nun control, terá unha nota de cero en dito exame. 

No caso de que este sexa exame de avaliación ou de recuperación terá que realizar o 

exame  

Global no mes de xuño. Ademais, se porán os feitos en coñecemento de Xefatura de 

estudos para a correspondente medida correctora. 

• O uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun exame 

como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de transmisión de 

información suporá a retirada do dispositivo é a cualificación de 0 na avaliación 

correspondente. 

• As probas que deban realizarse online, por motivos debidamente xustificados serán 

gravadas co consentimento dos pais/ titores legais  do alumno/a ou do propio alumno 

no caso de que sexa maior de idade. No caso de non obter o consentimento para tal 

fin, o alumno/a perde o dereito a reclamar a nota de dita proba. 

 

A través de estas probas se comprobará o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 

da parte que estamos avaliando. 

 

SITUACIÓNS DE EXCEPCIONALIDADE NAS QUEN NON SE PODA REALIZAR AS 

PROBAS ESCRITAS NA AULA.  

A premisa do departamento é que os exames se realicen sempre de forma presencial. No 

caso de que sexa imposible a realización dalgunha das probas escritas por situacións 

excepcionais debidamente xustificadas, o grupo de profesores que imparten a materia no 

nivel adoptarán as medidas oportunas: Probas orais ou escritas a través de vídeo 

conferencia, traballo adicional na aula virtual, valoración das notas obtidas e dos traballos 

entregados ata o momento, etc. As decisións consensuadas para unha situación concreta sentan 

precedente e incorporaranse ao apartado de avaliación da programación no nivel 

correspondente. 

 

 

Notas de clase (Aula virtual) 

 

Para valorar o traballo diario e a actitude fronte á materia, terase en conta:  

• A realización de tarefas tanto en clase como na casa. 

• A asistencia e puntualidade.  

• O coidado do material de traballo.  

• A concentración no que se lle pide. 

• A atención e interese por aprender.  

• A participación en clase con respecto e tolerancia. 

• Tarefas voluntarias de reforzo, asimilación ou ampliación de coñecementos. 

• Traballos: individuais ou en grupo( coordinación e cooperación entre os membros do 

grupo) 

• Probas orais sobre contidos previos ou que se estean a explicar 

• Participación e traballo na plataforma dixital (Aula virtual do centro, Classroom) 

 

 

 

 



Criterios de cualificación 

 
O peso de cada un dos instrumentos de avaliación  será o seguinte: 

 

Instrumentos de avaliación Porcentaxe na cualificación 

P ( Probas escritas ) 90% 

N ( Nota de clase) 10% 

 

 

Probas escritas en cada unha das avaliacións: 

 

1ª Avaliación: 

 

Control parcial: Inclúe toda a materia impartida ata o momento de exame. Correspóndelle 

un peso do 30% da cualificación obtida na avaliación. 
Exame de avaliación: Inclúe toda a materia correspondente a esta avaliación. Atribúese 

un peso do 60% da cualificación da 1ª avaliación. 

 

2ª Avaliación: 

 

Recuperación 1ª avaliación: Inclúe a materia impartida na 1ª avaliación. Tódolos 

alumnos/as a realizan. Correspóndelle un peso do 10% da nota da 2ª avaliación a tódolos 

alumnos/as e o mesmo tempo serve para recuperar a aqueles alumnos/as que non obtiveron 

positivo na 1ª avaliación.  
Control parcial: Inclúe a materia impartida na 2ª avaliación ata o momento do control. 

Correspóndelle un peso do 25% da nota da 2ª avaliación. 

Exame da avaliación: Inclúe toda a materia impartida na 2ª avaliación. Correspóndelle un 

peso do 55% da nota da 2ª avaliación 

 

3ª Avaliación: 

 
Recuperación 2ª avaliación: Inclúe a materia impartida na 2ª avaliación. Tódolos 

alumnos/as a realizan. Correspóndelle un peso do 10% da nota da 3ª avaliación a tódolos 

alumnos/as e o mesmo tempo serve para recuperar a aqueles alumnos/as que non obtiveron 

positivo na 2ª avaliación. 

Control parcial: Inclúe a materia impartida na 3ª avaliación ata o momento do control. 

Correspóndelle un peso do 25% da nota da 3ª avaliación. 

Exame da avaliación: Inclúe toda a materia impartida na 3ª avaliación. Correspóndelle un 

peso do 55% da nota da 3ª avaliación 

 
O alumnado  obterá unha cualificación positiva nunha avaliación cando o valor sexa 

superior ou igual a 5, baseándose nos criterios de cualificación. 

 

 

 

 



RECUPERACIÓNS 

 

Para recuperar a 1ª e 2ª avaliación, será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 

5. O alumnado que aprobe este exame, superará a avaliación. A nota obtida na recuperación 

substitúe á nota obtida na correspondente avaliación. 

No caso dos alumnos/as que aprobaron a avaliación si a nota da recuperación supera á nota 

obtida na avaliación entón será a cualificación superior a que pase a formar parte no cálculo da 

nota final. 

A materia obxecto de exame da recuperación será a mesma que a da avaliación. 

 

Non hai recuperación da 3ª avaliación. 

 
 

9.2.2. AVALIACIÓN FINAL  

 

Un alumno/a obterá unha cualificación positiva na materia si obtivo unha cualificación 

superior ou igual a 5 en cada unha das avaliacións ou  recuperou as avaliacións. A nota final 

será a media aritmética das 3 avaliacións ou das recuperacións. 

 

 

NOTA FINAL DA MATERIA. 

 

Nota final = 
3

ª3ª2ª1 NNN ++
 ; sendo N1ª: nota da 1ª avaliación (ou recuperación), N2ª: nota da 

2ª avaliación (ou recuperación); N3ª: nota da 3ª avaliación (ou recuperación) 

 

Para superar a materia cómpre superar as tres avaliacións, ben de forma ordinaria, ou 

ben nas recuperacións propostas polo profesor ou ter unha nota media superior a 5 na 

nota final.  

 

Noutro caso obterá unha cualificación negativa e ten a opción de presentarse o exame final no 

mes de Xuño 

 

REDONDEO 

Nas avaliacións ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro a cota decimal para facer 

redondeo é de 0,75: Cando a parte decimal da nota sexa igual ou superior a 0,75 redondearase 

ao enteiro seguinte, nos resto dos casos realizarase truncamento.  

 

 

 

9.2.3. Procedemento de avaliación ordinaria 
 

O alumnado que non cumpre os requisitos anteriores ten opción de recuperar a materia nun 

exame global no mes de xuño no que entrará toda a materia impartida o longo do curso 

académico. 

A elección dos exercicios que se inclúen na proba escrita será feita por consenso por todo o 

profesorado que imparta clase no mesmo nivel. A puntuación máxima é de 10 e considerase 

superada a materia cando a nota sexa igual ou superior a 5. 

Abandonar calquera dos bloques de contidos abordados o longo do curso suporá  suspender o 

exame e polo tanto a materia. 



9.2.4. Procedemento de avaliación extraordinaria 

 

Terán que presentarse aqueles alumnos/as que na avaliación final ordinaria, no mes de Xuño, 

non acaden unha cualificación positiva. 

Na data que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, A proba escrita abrangará 

todos os contidos impartidos ao longo do curso e representará o 100% da calificación sendo 

necesario ter unha nota superior ou igual a 5 para obter unha cualificación positiva e poder dicir 

que están alcanzados os obxectivos do curso. 

A proba de setembro prepáraa o profesorado que impartiu clase no mesmo nivel ao longo do 

curso xa que, a proba será única. 

Cando un alumno/a non se presente a proba extraordinaria consignarase non presentado.  

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione de 

curso, levará a materia pendente. 

 

 

9.2.5.- Procedementos de avaliación continua en 2º BAC 

 
Entenderase que se acadou o nivel mínimo cando o alumno/a teña asimilados os conceptos que 

se sinalan na programación, sexa capaz de aplicar os procedementos e superar os criterios de 

avaliación especificados para cada unidade ou bloque. 

 

O bloque 1, “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” en grande medida, impartirase de 

forma natural mergullado en cada un dos outros bloques que compoñen a secuenciación do 

curso, polo que será, fundamentalmente, avaliado en cada un deles. 

 

Debido ao carácter continuo da avaliación, no exame de avaliación, a materia obxecto de exame 

será sempre toda a que se explicou dende o comezo do curso ata o día de realización de cada 

proba. Isto implica que todo o alumnado debe realizar todos os exames xa que non haberá 

recuperacións. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Os instrumentos empregados na avaliación das aprendizaxes do alumnado son as probas 

escritas, moi importantes á hora de valorar a adquisición dos estándares da aprendizaxe.  

 

En relación ás probas escritas:  

 

•  Realizarase dúas probas escritas por avaliación: control e  e x a m e  g l o b a l .  

T e n d o  e n  c o n t a  q u e  e n  t ó d a l a s  as avaliacións o alumnado fará un control que 

abranguerá os primeiros  temas impartidos desde o comezo da avaliación ata a metade 

da avaliación aproximadamente e o exame global de avaliación de toda a materia 

impartida desde o comezo de curso ata o día da realización de cada proba. 

• Estas probas son deseñadas atendendo aos criterios de avaliación do Bacharelato e as 

preguntas corresponderanse coa materia explicada e o coa dos exercicios que se 

faciliten, téndose en conta as directrices da CIUG, xa que este curso está enfocado ao 

exame de ABAU 

 

O exame global da terceira avaliación de toda a materia impartida ata ese momento terá 

formato  dun exame das probas, ABAU.  



De todas maneiras, cada profesor terá liberdade para considerar outros instrumentos de 

avaliación e para prescindir dalgún dos indicados anteriormente se, en función das 

características dalgún grupo, así o considera oportunas. 

 

 En cada proba escrita valoraranse os coñecementos teórico/prácticos do alumno/a e o adecuado 

uso da ferramenta matemática, así como o rigor nos razoamentos desenvolvidos e na linguaxe 

empregada. No desenvolvemento dos exercicios valóranse os seguintes aspectos:  

• A identificación do modelo matemático e das propiedades matemáticas e a súa 

descrición concisa.  

• A coherencia ordenada e razoada da exposición da resposta.  

• A claridade de exposición.  

• A utilización dunha adecuada terminoloxía e notación matemática.  

• A facilidade e precisión na realización do cálculo.  

• A ausencia de explicacións na solución dun exercicio repercute negativamente na súa 

valoración, podendo acadar unha puntuación nula se só aporta a solución numérica sen 

ningunha explicación. 

• No caso de que un alumno/a copie nun control, terá unha nota de cero en dito exame. 

No caso de que este sexa exame de avaliación ou de recuperación terá que realizar o 

exame global. Ademais, se porán os feitos en coñecemento de Xefatura de estudos para 

a correspondente medida correctora. 

• A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na 

avaliación correspondente. Os alumnos que presenten o mesmo día que se incorporan 

ao centro, xustificación médica, xustificación de confinamento por síntomas COVID-

19 ou de deber inescusable, de carácter público ou privado para a non asistencia 

a dita proba terán dereito a realizar outra proba na data q u e  fixe o profesor da materia. 

• O uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun exame 

como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de transmisión de 

información suporá a retirada do dispositivo é a cualificación de 0 na avaliación 

correspondente. 

• Está permitido o uso de calculadora non programable. 

 

SITUACIÓNS DE EXCEPCIONALIDADE NAS QUE NON SE PODA REALIZAR AS 

PROBAS ESCRITAS NA AULA.  

A premisa do departamento é que os exames se realicen sempre de forma presencial. No 

caso de que sexa imposible a realización dalgunha das probas escritas por situacións 

excepcionais debidamente xustificadas, o grupo de profesores que imparten a materia no 

nivel adoptarán as medidas oportunas: Probas orais ou escritas a través de vídeo 

conferencia, traballo adicional na aula virtual, valoración das notas obtidas e dos traballos 

entregados ata o momento, etc. As decisións consensuadas para unha situación concreta sentan 

precedente e incorporaranse ao apartado de avaliación da programación no nivel 

correspondente. 

 

As probas que teñan que realizarse online por motivos debidamente xustificados serán gravadas 

co consentimento dos pais/titores legais do alumno/a ou do propio alumno en caso de que este 

sexa maior de idade. No caso de non obter o consentimento para tal fin, o alumno/a perde o 

dereito a reclamar a nota de dita proba. 

 

 



Para obter a cualificación de cada alumno en cada avaliación procederase da seguinte 

maneira: 

 

CÁLCULO DA NOTA DE AVALIACIÓN:  

 

Nota avaliación  = 
3

2GC +
;   C: nota del control;  G: nota del exame global 

 

O alumnado terá unha cualificación positiva na avaliación si a nota é de 5 ou superior a 5, 

segundo os criterios de avaliación. 

 

9.2.6. AVALIACIÓN FINAL. CÁLCULO DE LA NOTA FINAL: 

 

NOTA final = 
6

ª3.3ª2.2ª1 NNN ++
 ;    N1ª: Nota da 1ª avaliación,  N2ª: Nota da 2ª avaliación, 

 

  N3ª: Nota da 3ª avaliación. 

 

O alumnado terá superada a materia si cumpre unha das seguintes condicións: 

 

• Ter as tres avaliacións cunha nota de 5 ou superior a 5. 

• No caso de ter algunha a v a l i a c i ó n  suspensa, a nota final sexa maior ou igual a 5. 

 

O alumnado que non teña a materia superada, terá a oportunidade de superala realizando un 

exame final que incluirá todos os contidos impartidos o longo do curso. O alumnado aprobado 

poderá presentarse a este mesmo exame a subir nota*. A data será fixada por Xefatura de 

estudos. 

 

*Sempre que a situación sanitaria permita a realización dos exames escritos de forma 

presencial 

 

REDONDEO 

Nas avaliacións ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro a cota decimal para facer 

redondeo é de 0,75: Cando a parte decimal da nota sexa igual ou superior a 0,75 redondearase 

ao enteiro seguinte, nos resto dos casos realizarase truncamento.  

 

9.2.6. CONVOCATORIA ORDINARIA (EXAME FINAL). 

 
No caso de non superar a materia co sistema anterior, o alumno ou alumna deberá presentarse 

a unha proba final, oficial e ordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia pendente e 

se realizará nunha data anterior ao remate das actividades lectivas e adecuada á celebración da 

Proba de Acceso á Universidade determinada pola Xefatura de Estudos. A puntuación máxima 

desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a materia pendente se a nota da proba 

realizada é maior ou igual que 5.  

 

 

9.2.7. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

No caso de que a nota da proba anterior sexa inferior a 5, o alumno ou alumna deberá 

presentarse a unha proba, oficial e extraordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia 



pendente de superar e se realizará nunha data determinada pola Xefatura de Estudos que se 

adecúe á celebración da Proba de Acceso á Universidade. A puntuación máxima desta proba 

será de 10 puntos e considerarase superada a materia pendente se a nota da proba realizada é 

maior ou igual que 5. 
 

 
 


