
Departamento de Matemáticas 

Modificación dos criterios sobre a avaliación e cualificación 
 
1. Instrumentos de avaliación 

• Entrega semanal dos exercicios propostos. 

• Realización dos cuestionarios propostos na Aula Virtual. 

• Participación nos foros da Aula Virtual. 

• Participación nas videochamadas propostas do alumnado con permiso, respondendo a 

algunha cuestión matemática concreta. 

• Resposta telefónica do alumnado que non ten permiso de videochamadas, respondendo 

a algunha cuestión matemática concreta. 

 

2. Criterios de cualificación 

• Para a avaliación das tarefas o profesorado valorará o traballo realizado positivamente, 

tendo en conta o grao de comprensión e realización da tarefa demostrado.  

• As tarefas valoraranse de 0 a 10 puntos. Terase en conta a presentación en tempo e 

forma, ata 1 punto. 

• As notas atribuídas ás tarefas será a nota media. Esta nota dividirase entre 10 para 

deixala entre 0 e 1. 

• No caso do alumnado coas dúas avaliacións aprobadas, a nota do curso será a nota 

media das avaliacións primeira e segunda (nota enteira que figura nos boletíns), sumada 

á nota das tarefas. 

• No caso do alumnado con algunha avaliación pendente, cada unha das tarefas será 

valorada como aprobada se o alumno/a supera o 70 % da cualificación da tarefa.  

 Para un alumno/a superar unha avaliación suspensa deberá aprobar todas as tarefas 

de recuperación desa avaliación (poderá ter varios intentos para a mesma tarefa).   

 Neste caso o alumnado recuperará cada avaliación cun 5. 

 No caso de que o alumnado queira unha nota superior ó 5 solicitará e 

proporcionaránselle tarefas de ampliación que se valorarán igual que está 

establecido nos puntos anteriores, podendo sumar ata 1 punto máis. 

 A nota do curso será a nota media das avaliacións primeira e segunda. 

• En todos os casos as notas serán redondeadas a un número enteiro, á alza solo nos 

casos de que a parte decimal sexa maior a 0,75. 

 

3. Avaliación extraordinaria. 

• Tipo de proba: o alumnado que deba examinarse en setembro terá que realizar unha 

proba escrita que se cualificará entre 0 e 10 puntos. 

• Contidos da proba: os contidos examinables en setembro serán os impartidos entre o 

20 de setembro de 2019 e o 13 de marzo de 2020. 

• Esta proba será de carácter práctico, similar ás realizadas durante todo o curso 

escolar. 

• Cualificación: Esta proba será cualificada positivamente se o alumno alcanza un mínimo 

de 5 puntos. 

 

4. Avaliación de Adaptacións Curriculares 

     O alumnado con adaptación curricular será avaliado coas modificacións pertinentes das 

adaptacións curriculares individualizadas.  


