
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

A cualificación de cada avaliación obterase de acordo coa información recollida a partires dos distintos instrumentos 

de avaliación. Con eles farase unha valoración global do alumno e da súa aprendizaxe. 

NOTA DAS AVALIACIÓNS 

 Na materia MATEMÁTICAS II de 2º BACHARELATO só se fará unha proba escrita por avaliación e a nota 
resultante será o 100% da cualificación. O traballo do alumnado verase reflectido na nota, e poderá supor un 
aumento de 1 punto no resultado final. 

 

 No resto dos cursos procédese da forma seguinte:  

Realízanse dúas probas escritas, nas que se avalían os contidos impartidos  ata ese momento.  

• primeiro exame pesará un 30% na cualificación global das probas escritas.  

• segundo exame (no que entrará toda a materia da avaliación) pesará un 70% na cualificación global das 
probas escritas.  
 

➢ Nota da avaliación 
Atendendo ó grado de madurez e a autonomía do alumnado nas distintas etapas educativas o peso do traballo do 

alumno será distinto en cada un dos cursos. 

1º e 2º ESO: A media ponderada das probas escritas será un 80% da cualificación global. A valoración da 

participación do alumno na clase, da realización dos exercicios e traballos propostos valorarase cun 20% na 

cualificación final da avaliación 

3º ESO A media ponderada das probas escritas será un 90% da cualificación global. A valoración da 

participación do alumno na clase, da realización dos exercicios e traballos propostos valorarase cun 10% na 

cualificación final da avaliación 

4º ESO-1º BACHARELATO : A media ponderada das probas escritas será un 100% da cualificación global. O 

traballo do alumnado verase reflectido na nota, e poderá supor un aumento de 1 punto no resultado final.  

➢ Recuperacións parciais  
Terán que facer estas recuperacións, aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou 

superior a 5 na avaliación parcial correspondente. Tras cada unha das avaliacións 1ª e 2ª realizarase unha proba de 

recuperación. A esta proba de recuperación tamén se poderán presentar, para subir nota, os alumnos que superaron 

a avaliación.  

Se a nota obtida na recuperación é superior á nota da avaliación esa será a nota da avaliación do alumno a todos os 

efectos.  

➢ Avaliación ordinaria   
O calculo da cualificación final farase do seguinte xeito:  

NOTA FINAL = Media aritmética das tres avaliacións, redondeando o valor obtido. Para calcular dita media esixirase 

cunha nota mínima de catro en cada unha das avaliacións.  

O alumnado avaliado negativamente realizará unha proba de recuperación final. 

➢ Recuperación final  
O alumnado que obteña unha nota inferior a cinco no cálculo da súa cualificación final realizara unha proba de 

recuperación final na que cada alumno/a se examinará das avaliacións que teña pendentes. A esta recuperación final 

pódese presentar todo alumno que así o desexe para subir nota.  

Se a nota obtida na recuperación dunha avaliación é superior á nota da avaliación esa será a nota da avaliación do 

alumno a todos os efectos. O cálculo da nota final farase coma se indica no apartado anterior.  



➢ Avaliación extraordinaria (Finais de xuño).  
Esta proba constará de preguntas que recollerán os aspectos máis importantes da materia impartida durante todo o 

curso, e estarán baseados sempre nos contidos impartidos ó longo do curso e recollidos nesta programación.  

 


