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PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN

MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
 A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas nas probas
parciais, ou a cualificación dalgunha das probas finais.
 Para o alumnado da ESO, en cada parcial a valoración do traballo realizado polo
alumno no seu caderno, e entregado o día da proba, incrementará a cualificación do
parcial ata un máximo do 20% da nota da proba.

ALUMNADO DE ESO
 En cada avaliación faranse varias probas escritas.
 A cualificación de cada avaliación obterase a partir do seguinte baremo:

Coñecementos, valoración das probas escritas (curtas ou longas): 80%.
Traballo en clase (chamadas, observacións e traballo), caderno de clase…:
20%.

 Cada avaliación terá unha recuperación, ben individualizada ou dentro dos
contidos progresivos necesarios noutras probas.
 Ao final de curso, para aprobar toda a materia será necesario aprobar as tres
avaliacións. A nota final, neste caso, será a media das tres avaliacións.
 Excepcionalmente, farase tamén a media das tres avaliacións se as cualificacións
desde a primeira á terceira avaliación son crecentes.

ALUMNADO DE BACHARELATO
 En cada avaliación faranse unha ou máis probas escritas.
 A cualificación de cada avaliación será a media aritmética de todas as probas e
controis que se realicen nese periodo, cualificados todos eles co mesmo peso nunha
escala de 0 a 10. A non realización por parte do alumnado dalgunha proba ou control,
suporá no mesmo unha cualificación de 0 (cero).
 Cada avaliación terá unha recuperación.
 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando as
cualificacións de cada avaliación sexan superiores ou iguais a catro (4).
 Para ser cualificados positivamente, os exercicios que se propoñan nas probas
escritas deben estar debidamente razoados, apoiándose nos coñecementos teóricos
necesarios e razoando todos os pasos que conducen á solución.
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