
ADDENDA: Adaptación á Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde 
do 20 de maio pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 

8. Criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de 
avaliación e criterios de cualificación. 

Para coñecemento do alumnado da ESO e das súas familias, o Departamento fará pública a 
seguinte nota: 

1.-O Departamento realizará Avaliación continua non habendo por tanto exames de recuperación. 

2.- Haberá tres exames (un por cada avaliación parcial) comunicados previamente, acumulativos 
(a materia de cada exame volve a entrar no seguinte) e progresivos. Non obstante, aprobar o 
terceiro destes exames non significa forzosamente aprobar a materia. 

3.-Estes exames elabóranse conxuntamente polo Departamento e faranse os do mesmo nivel o 
mesmo día e á mesma hora. Nas preguntas figurará a puntuación das mesmas. 

4.- Todos os exames incluirán de forma progresiva teoría, á que haberá que contestar en forma 
correcta tanto no contido como na expresión e ortografía. 

5.-  a) As notas finais para cada avaliación parcial (A1, A2 e A3)confeccionaranse do seguinte xeito: 

Nota da primeira avaliación parcial:A1= N1 

Nota da segunda avaliación parcial:   A2 = 35%N1+65%N2 

Nota da terceira avaliación parcial:    A3= 15%N1+ 25%N2 + 60% N3 

b) A nota de máis peso en cada avaliación (N1, N2 e N3) calcularase cos seguintes criterios:   
A nota do exame de avaliación corresponderá aproximadamente a un 60%. O 40% restante 
decidirase a partir de outros criterios: chamadas en clase, probas individuais e/ou colectivas, 
caderno de clase,...Este ultimo tipo de probas non teñen por que ser anunciadas. En todo 
caso, as porcentaxes anteriores son só indicativas e poderán ser modificadas a criterio do 
profesorado de cada grupo.  
 
c) O alumado que despois da realización da proba da terceira avaliación parcial obteña unha 
cualificación (A3) igual ou superior a cinco, considerarase que ten a materia superada.  

Unha vez realizada a proba da terceira avaliación parcial de acordo as datas indicadas no 
calendario escolar, o tempo que abrangue entre esta proba e a avaliación final dedicarase a 
realizar fixadas e publicadas polo departamento, o alumnado continuará realizando 
actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación da materia ata, segundo indica o 
calendario escolar, o 21 de xuño inclusive.segundo o caso.  

A cualificación definitiva da materia(AF) que se fará efectiva na avaliación final será: 

 c.1) Para o alumnado coa materia superada despois da terceira avaliación parcial:  
  AF= A3+10%NF,  
onde NF corresponde á nota das actividades de reforzo e ampliación propostas. 
 c.2) Para o alumnado sen a materia superada despois da terceira avaliación parcial:  
  AF= 5+10%NF sempre e cando a cualificación de PF>=5, 
  AF=MAX(A3,PF)  cando a cualificación de PF<5 
onde PF corresponde á nota dunha proba de avaliación final que se elaborará en base aos 
contidos programados para o curso e impartidos. Non incluirá aqueles contidos que queden 



  
 

sen impartir nin aqueles que foran ampliados no período anteriormente especificado. Incluirá 
materia das tres avaliacións parciais e a puntuación de cada pregunta aparecerá especificada. 

d) A nota da avaliación final será aproximada a un número enteiro tendo en conta todo o 
traballo feito por  cada alumno ou alumna ao longo do curso. 

6.- Cada alumno ou alumna terá un caderno específico para a materia de matemáticas. Este 
caderno poderá ser requirido polo profesor/a en calquera momento. 

7.-Todo o alumnado ten dereito a que se lle explique razoadamente o que fixo mal e ben nun 
exame. Para solicitar explicacións relativas ás probas escritas,hai que dirixirse ao profesor/a de 
matemáticas na semana seguinte a coñecerse publicamente a nota. 
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