
Cualificación: 

Para calcular a nota global de avaliación os apartados anteriores valoraranse 

de  acordo coas seguintes porcentaxes: 

Probas 

escritas...................................................................................................80 % 

, que desglosaremos nun 76% para a competencia CCMT e un 4% para a 

CCL, poñendo en valor o primeiro estándar MACB1.5.1. "Expón e defende o 

proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística." 

Observación directa e traballos (Inclúe chamadas de clase, caderno, 

traballos que implican ferramentas tecnolóxicas, etc.) 

...........................................................................................20 % 

Na seguinte táboa  afínase máis a cualificación referida a esta parte do 

30%. A táboa pódese entender como a CUALIFICACIÓN DOS 

ESTÁNDARES dos bloques 1 a 5: cada competencia cualificarase 

analizando o conxunto de estándares nos que aparece na táboa do decreto 

que aparece no epígrafe 4.7. deste documento,  e valorándoa de 0 a 5 

segundo a rúbrica do epígrafe 6.6.  

CCL CD CAA CSC CSIEE CCEC CMCCT 

3% 3% 2% 2% 2% 2% 6% 

 

De cada avaliación farase un exame de recuperación (voluntario para os 

alumnos con cualificación positiva, pero que desexen mellorar a súa nota) cun 

peso do 80% na nova nota de esa avaliación (na parte correspondente á proba 



escrita), coa excepción da terceira avaliación para aqueles alumnos que 

ademais desta non teñan superada ningunha das anteriores, situación que 

suporá non ter superada a materia na avaliación ordinaria. A recuperación da 

terceira avaliación coincidirá coa última proba do curso ordinario, e na que, por 

tanto, non se poderá ir con máis de dúas avaliacións pendentes. Esta proba 

terá tamén un peso do 80% na nova nota de cada avaliación (na parte 

correspondente á proba escrita) e será tamén voluntaria para os que teñan 

todas as avaliacións aprobadas.  

En cada momento do curso o cálculo da nota farase tendo en conta unha 

avaliación continua e coa media ponderada das avaliacións rematadas xunto 

coa parte proporcional da avaliación que se está desenvolvendo. Isto afecta ás 

notas da segunda e terceira avaliación aínda que non se tivera rematado o 

período lectivo programado por mor dun confinamento debido á pandemia da 

COVID-19. 

No suposto de que se teña que seguir avaliando nun período de confinamento, 

as probas escritas plantexaranse por medio de webex, zoom ou plataforma 

similar, terán unha duración entre 30 e 50 minutos, os alumnos realizaranas 

con cámara web, e ao remate faranlle unha fotografía e enviaranas ao correo 

indicado xa a principio de curso polo profesor dentro dun intervalo de tempo 

non superior a 3 minutos desde que o profesor indique o final da proba. 

De todos os xeitos, para unha cualificación positiva deberemos de ter en conta 

os Graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles que detallamos no epígrafe 4.7  en negriña. 

 



Probas extraordinarias de Setembro: 

Os alumnos e as alumnas que non obtivesen cualificación positiva na 

avaliación final ordinaria realizarán as probas extraordinarias de Setembro, 

comúns para todos os alumnos do mesmo nivel, que serán propostas polo 

departamento. A proba escrita será o único procedemento de avaliación. (O 

centro dispón dunha ponderación de todas as competencias nas distintas 

materias para valoralas na avaliación extraordinaria. Lémbrase que a 

valoración das competencias faise cun único valor global na avaliación, non por 

materias). 

Observación: As notas redondearanse en cada unha das avaliacións ao 

enteiro máis próximo (de 1 a 10).  

CRITERIOS DE AVALUACIÓN PARA O ALUMNADO EN ATENCIÓN 

EDUCATIVA DOMICILIARIA 

O profesorado enviará o temario e actividades de preparación de cada un dos 

temas recollido na programación de cada materia . 

O traballo realizado na casa non será avaliable, é material para preparar o 

exame 

En cada avaliación haberá un calendario de exames que se levarán a cabo 

sempre en presencia do profesorado de Atención educativa domiciliaria que 

será o encargado de que se cumplan as garantías de obxectividade e 

autonomía na realización das probas. 

A nota do exame será a nota da avaliación. 

No terceiro trimestre, xunto co exame da terceira avaliación, realizaráse a 

recuperación daquelas avaliacións que estean suspensas. 

A nota final será a correpondente á media das 3 avaliacións. 

Se a nota media é inferior ó 5 o alumno deberá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de setembro no que entrará toda a materia. 



En caso de que un exame non se poida realizar por causa médica (deberá 

presentar un xustificante médico) o exame se poderá realizar no día seguinte 

no que estea o profesor de atención educativa domiciliaria presente. 

No caso de que non se poida realizar un exame sen falta debidamente 

xustificada, a avaliación quedará suspensa cun 1 e realizará o correspondente 

exame de avaliación na primeira semana da avaliación seguinte. 

O alumno non poderá usar medios de consulta nos exames: apuntes, 

internet ou calquera outro medio de consulta que comprometa a obxectividade 

da proba. No caso de facelo considerarase que está copiando polo que o 

exame será calificado cun 0 (no boletín de avaliación figurará a nota mínima 

na ESO, 1 punto). 

Aqueles alumnos que polas súas características necesitan adaptación no 

acceso os materiais e/ou contidos e que non utilicen os medios especificados 

polo Equipo de orientación específico, o seu exame será calificado cun 0 (no 

boletín de avaliación figurará a nota mínima na ESO, 1 punto). 

Se durante o curso se produce a suspensión das clases presenciais, os contidos 

serán enviados a través de medios telemáticos e, a avaliación, será tamén nun 

único exame por avaliación pero este será realizado por medios telemáticos 

que determinará cada profesor: Webex, aula virtual etc... 

 

 



Cualificación: 

Para calcular a nota global de avaliación os apartados anteriores valoraranse 

de  acordo coas seguintes porcentaxes: 

Probas 

escritas...................................................................................................70 % 

, que desglosaremos nun 66,5% para a compencia CCMT e un 3,5% para a 

CCL, poñendo en valor o primeiro estándar MACB1.5.1. "Expón e defende o 

proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística." 

Observación directa e traballos (Inclúe chamadas de clase, caderno, 

traballos que implican ferramentas tecnolóxicas, etc.) 

...........................................................................................30 % 

Na seguinte táboa  afínase máis a cualificación referida a esta parte do 

30%. A táboa pódese entender como a CUALIFICACIÓN DOS 

ESTÁNDARES dos bloques 1 a 5: cada competencia cualificarase 

analizando o conxunto de estándares nos que aparece na táboa do decreto 

que aparece no epígrafe 4.7. deste documento,  e valorándoa de 0 a 5 

segundo a rúbrica do epígrafe 6.6.  

 

De cada avaliación farase un exame de recuperación (voluntario para os 

alumnos con cualificación positiva, pero que desexen mellorar a súa nota) cun 

peso do 70% na nova nota de esa avaliación (na parte correspondente á proba 

CCL CD CAA CSC CSIEE CCEC CMCCT 

5% 5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 10% 



escrita), coa excepción da terceira avaliación para aqueles alumnos que 

ademáis desta non teñan superada ningunha das anteriores, situación que 

suporá non ter superada a materia na avaliación ordinaria. A recuperación da 

terceira avaliación coincidirá coa última proba do curso ordinario,e na que, por 

tanto, non se poderá ir con máis de dúas avaliacións pendentes. Esta proba 

terá tamén un peso do 70% na nova nota de cada avaliación (na parte 

correspondente á proba escrita) e será tamén voluntaria para os que teñan 

todas as avaliacións aprobadas.  

En cada momento do curso o cálculo da nota farase tendo en conta unha 

avaliación continua e coa media ponderada das avaliacións rematadas xunto 

coa parte proporcional da avaliación que se está desenvolvendo. Isto afecta ás 

notas da segunda e terceira avaliación aínda que non se tivera rematado o 

período lectivo programado por mor dun confinamento debido á pandemia da 

COVID-19. 

No suposto de que se teña que seguir avaliando nun período de confinamento, 

as probas escritas plantexaránse por medio de webex, zoom ou plataforma 

similar, terán unha duración entre 30 e 50 minutos, os alumnos realizaranas 

con cámara web, e ao remate faranlle unha fotografía e enviaranas ao correo 

indicado xa a principio de curso polo profesor dentro dun intervalo de tempo 

non superior a 3 minutos desde que o profesor indique o final da proba. 

De todos os xeitos, para unha cualificación positiva deberemos de ter en conta 

os Graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles que detallamos no epígrafe 4.7  en negriña. 

Probas extraordinarias de Setembro: 



Os alumnos e as alumnas que non obtivesen cualificación positiva na 

avaliación final ordinaria realizarán as probas extraordinarias de Setembro, 

comúns para todos os alumnos do mesmo nivel, que serán propostas polo 

departamento. A proba escrita será o único procedemento de avaliación. (O 

centro dispón dunha ponderación de todas as competencias nas distintas 

asignaturas para valoralas na avaliación extraordinaria. Lémbrase que a 

valoración das competencias faise cun único valor global na avaliación, non por 

asignaturas). 

En caso de confinamento e de que a proba teña que ser telemática, 

procederemos como indicamos unhas liñas máis arriba. 

Observación: As notas redondearanse en cada unha das avaliacións ao 

enteiro máis próximo (de 1 a 10).  

CRITERIOS DE AVALUACIÓN PARA O ALUMNADO EN ATENCIÓN 

EDUCATIVA DOMICILIARIA 

O profesorado enviará o temario e actividades de preparación de cada un dos 

temas recollido na programación de cada materia . 

O traballo realizado na casa non será avaliable, é material para preparar o 

exame 

En cada avaliación haberá un calendario de exames que se levarán a cabo 

sempre en presencia do profesorado de Atención educativa domiciliaria que 

será o encargado de que se cumplan as garantías de obxectividade e 

autonomía na realización das probas. 

A nota do exame será a nota da avaliación. 

No terceiro trimestre, xunto co exame da terceira avaliación, realizaráse a 

recuperación daquelas avaliacións que estean suspensas. 

A nota final será a correpondente á media das 3 avaliacións. 



Se a nota media é inferior ó 5 o alumno deberá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de setembro no que entrará toda a materia. 

En caso de que un exame non se poida realizar por causa médica (deberá 

presentar un xustificante médico) o exame se poderá realizar no día seguinte 

no que estea o profesor de atención educativa domiciliaria presente. 

No caso de que non se poida realizar un exame sen falta debidamente 

xustificada, a avaliación quedará suspensa cun 1 e realizará o correspondente 

exame de avaliación na primeira semana da avaliación seguinte. 

O alumno non poderá usar medios de consulta nos exames: apuntes, 

internet ou calquera outro medio de consulta que comprometa a obxectividade 

da proba. No caso de facelo considerarase que está copiando polo que o 

exame será calificado cun 0 (no boletín de avaliación figurará a nota mínima 

na ESO, 1 punto). 

Aqueles alumnos que polas súas características necesitan adaptación no 

acceso os materiais e/ou contidos e que non utilicen os medios especificados 

polo Equipo de orientación específico, o seu exame será calificado cun 0 (no 

boletín de avaliación figurará a nota mínima na ESO, 1 punto). 

Se durante o curso se producise a suspensión das clases presenciais, os 

contidos serán enviados a través de medios telemáticos e, a avaliación, será 

tamén nun único exame por avaliación pero este será realizado por medios 

telemáticos que determinará cada profesor: Webex, aula virtual etc... 

 



Cualificación:  

Para calcular a cualificación final de cada avaliación os apartados anteriores 

valoraranse de acordo coas seguintes porcentaxes:  

Probas 

escritas...................................................................................................85 % 

, que desglosaremos nun 80,75% para a compencia CCMT e un 4,25% para 

a CCL, poñendo en valor os estándares: "Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 

investigación", e Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes". 

Observación directa e traballos (Inclúe chamadas de clase, caderno, 

traballos que implican ferramentas tecnolóxicas, etc.) 

........................................................................................15 % 

Na seguinte táboa  afínase máis a cualificación referida a esta parte do 

15%. A táboa pódese entender como a CUALIFICACIÓN DOS 

ESTÁNDARES dos bloques 1 a 5: cada competencia cualificarase 

analizando o conxunto de estándares nos que aparece na táboa do decreto 

que aparece no epígrafe 4.7. deste documento,  e valorándoa de 0 a 5 

segundo a rúbrica do epígrafe 6.6.  

 

A nota final provisional da avaliación ordinaria será unha  media aritmética 

ponderada das tres avaliacións: a primeira contará un 25%, a segunda un 35% 

e a terceira un 40% . Aproban sen necesidade de facer máis exames, os 

CCL CD CAA CSC CSIEE CCEC CMCCT 

2,5% 2,5% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 5% 



alumnos que teñan media aritmética ponderada 5 ou superior. De non darse 

esta circunstancia farase unha nova baremación co último exame global, de 

xeito que a nota final obterase co 70% da nota desta proba,  e o 30% da nota 

provisional indicada neste parágrafo. 

En cada momento do curso o cálculo da nota farase tendo en conta unha 

avaliación continua e coa media ponderada das avaliacións rematadas xunto 

coa parte proporcional da avaliación que se está desenvolvendo. Isto afecta ás 

notas da segunda e terceira avaliación aínda que non se tivera rematado o 

período lectivo programado por mor dun confinamento debido á pandemia da 

COVID-19. 

No suposto de que se teña que seguir avaliando nun período de confinamento, 

as probas escritas plantexaránse por medio de webex, zoom ou plataforma 

similar, terán unha duración entre 30 e 50 minutos, os alumnos realizaranas 

con cámara web, e ao remate faranlle unha fotografía e enviaranas ao correo 

indicado xa a principio de curso polo profesor dentro dun intervalo de tempo 

non superior a 3 minutos desde que o profesor indique o final da proba. 

De todos os xeitos, para unha cualificación positiva deberemos de ter en conta 

os Graos mínimos de consecución dos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles que detallamos no epígrafe 4.7  en negriña. 

 

Probas extraordinarias de Setembro:  

Os alumnos e as alumnas que non obtivesen cualificación positiva na 

avaliación final ordinaria realizarán as probas extraordinarias de Setembro, 

comúns para todos os alumnos do mesmo nivel, que serán propostas polo 



departamento e elaboradas a partir dos contidos mínimos esixibles.     Esta 

proba será o único procedemento de avaliación na convocatoria extraordinaria.  

   

En caso de confinamento e de que a proba teña que ser telemática, 

procederemos como indicamos unhas liñas máis arriba. 

 

Observación: As notas redondearanse en cada unha das avaliacións ao enteiro máis 
próximo (de 1 a 10).   
 

CRITERIOS DE AVALUACIÓN PARA O ALUMNADO EN ATENCIÓN 

EDUCATIVA DOMICILIARIA 

O profesorado enviará o temario e actividades de preparación de cada un dos 

temas recollido na programación de cada materia . 

O traballo realizado na casa non será avaliable, é material para preparar o 

exame 

En cada avaliación haberá un calendario de exames que se levarán a cabo 

sempre en presencia do profesorado de Atención educativa domiciliaria que 

será o encargado de que se cumplan as garantías de obxectividade e 

autonomía na realización das probas. 

A nota do exame será a nota da avaliación. 

No terceiro trimestre, xunto co exame da terceira avaliación, realizaráse a 

recuperación daquelas avaliacións que estean suspensas. 

A nota final será a correpondente á media das 3 avaliacións. 

Se a nota media é inferior ó 5 o alumno deberá presentarse á convocatoria 

extraordinaria de setembro no que entrará toda a materia. 

En caso de que un exame non se poida realizar por causa médica (deberá 

presentar un xustificante médico) o exame se poderá realizar no día seguinte 

no que estea o profesor de atención educativa domiciliaria presente. 



No caso de que non se poida realizar un exame sen falta debidamente 

xustificada, a avaliación quedará suspensa cun 1 e realizará o correspondente 

exame de avaliación na primeira semana da avaliación seguinte. 

O alumno non poderá usar medios de consulta nos exames: apuntes, 

internet ou calquera outro medio de consulta que comprometa a obxectividade 

da proba. No caso de facelo considerarase que está copiando polo que o 

exame será calificado cun 0 (no boletín de avaliación figurará a nota mínima 

na ESO, 1 punto). 

Aqueles alumnos que polas súas características necesitan adaptación no 

acceso os materiais e/ou contidos e que non utilicen os medios especificados 

polo Equipo de orientación específico, o seu exame será calificado cun 0 (no 

boletín de avaliación figurará a nota mínima na ESO, 1 punto). 

Se durante o curso se produce a suspensión das clases presenciais, os contidos 

serán enviados a través de medios telemáticos e, a avaliación, será tamén nun 

único exame por avaliación pero este será realizado por medios telemáticos 

que determinará cada profesor: Webex, aula virtual etc... 

 


