
Criterios sobre a avaliación e cualificación        Matemáticas

Avaliación inicial

Ó principio do curso académico realizarase unha proba de avaliación consistente en exercicios e problemas que indicarán o grao de

aproveitamento ou de recordo que ten o alumnado da materia estudiada o ano anterior e poñerán ó profesorado en situación sobre o grupo do

que parte.
Esta proba de avaliación será informativa tanto para alumnado coma para profesorado e a súa cualificación non afectará ó presente curso

académico.

      En caso necesario, informaráse ás familias dos resultados acadados e procederase a organizar actividades de reforzo ou apoio.

Criterios de cualificación

Durante o desenvolvemento das unidades o profesorado valorará o grao de consecución de cada un dos criterios de avaliación cualificando

cada un dos estándares de aprendizaxe relacionados coa unidade. 
Ao longo de cada trimestre o profesor realizará varias probas escritas (sempre máis de unha). As probas serán cualificadas numéricamente

de 0 a 8; o valor de cada exercicio estará indicado na folla do exame.
Nalgún caso poderáse repartir a materia correspondente a unha proba en varios exercicios a celebrar en distintas datas. As distintas probas

serán cualificadas numéricamente sumando 8 puntos.
As probas terán en conta aqueles contidos de trimestres anteriores que sexan necesarios nas unidades impartidas, de modo que a

avaliación sexa en todo momento continua.

A ausencia non xustificada a un exame valorarase con un 0 na proba. Pola contra, no caso de haber un motivo xustificado para non asistir

a un exame o profesor tratará de realizar outra proba. En caso de que non sexa posible realizar outra proba, determinará unha cualificación en

función das anotacións diarias do alumno ata ese momento, ou doutras probas posteriores escritas que inclúan ditos contidos.

Baremación e cualificación

      Para a cualificación global nun trimestre (puntuación enteira de 1 a 10) teranse en conta os seguintes elementos:

Estándares de aprendizaxe avaliables mediante probas escritas: 80% A media aritmética (ou ponderada se se considera necesario) das

cualificacións das probas escritas na avaliación (exames, controles ou traballos). O alumno/a terá unha nota decimal entre 0 e 8 puntos.

Outros estándares de aprendizaxe: 20% Avaliarase o grao de consecución de cada estándar de aprendizaxe do bloque 1 “Procesos,

métodos e actitudes en Matemáticas”, e farase a nota media aritmética das cualificacións obtidas neste bloque de coñecementos. O alumno/a

terá unha nota decimal entre 0 e 2 puntos.
Para calcular a nota de avaliación sumaránse os dous tipos de estándares de aprendizaxe e calcularase a nota final de avaliación mediante

redondeo.

      Se nun exame se saca menos dun 2 a avaliación considerarase suspensa e non se fará a media. 

      Se a nota media de exames é menor de 3,5, a avaliación considerarase suspensa e non se fará a media. 

Se o alumno/a non alcanza o Grao mínimo de consecución para superar a materia, indicado cunha porcentaxe, en máis de 6 estándares

de aprendizaxe do bloque 1 ou en máis de 4 estándares de aprendizaxe dos demais bloques avaliables no trimestre o alumno suspenderá a

avaliación. 
Para aprobar a avaliación é necesario obter unha nota mínima de 5. Por debaixo de 4 e por riba de 5 efectuarase un redondeo ó enteiro

máis próximo para determinar a cualificación. Entre 4 e 5 truncarase a 4.

Recuperacións:

Ó inicio das avaliacións segunda e terceira, é ó rematar a terceira, farase un exame de recuperación da avaliación rematada no caso de que

un alumno sexa cualificado con menos de 5 nesa avavliación ou queira subir nota.
Para o cálculo da nova cualificación de avaliación, e tendo en conta que se trata de avaliación continua, so se modificará a nota

correspondente ós estándares de aprendizaxe avaliados nos distintos modos de recuperación. Baremaránse as cualificacións anteriores

ponderadas ó 30% e esta nova cualificación ponderada ó 70%, e esta será a nova nota do/s estándares avaliados, baremará coas notas obtidas

anteriormente.

Proba Final:

      Antes de finalizar o curso realizarase unha proba final de recuperación que constará de tres partes (unha por avaliación).

      O alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas, non terá que realizar esta proba, poderá decidir libremente realizala para subir nota.

O alumnado que despois de ter feitas as recuperacións das tres avaliacións teña unha avaliación suspensa, realizará só a parte

correspondente a esa avaliación.
O alumnado que despois de ter feitas as recuperacións das tres avaliacións teña dúas ou tres avaliacións suspensas, realizará todo o

exame final.
Se o alumno suspendeu a primeira ou a segunda avaliación por non superar os estándares de aprendizaxe correspondentes ó bloque 1, non

realizará unha proba escrita de avaliación, senón que deberá demostrar durante toda a terceira avaliación que ten superados eses

estándares de aprendizaxe.



Realizarán a proba final todos os alumnos/as que teñan menos dun 5 na cualificación dalgunha avaliación excepto o alumnado que non

acade o 2 de cualificación media da parte valorada no 80% do curso, neste caso examinarase en setembro.
O profesor/a informará ó alumnado da cualificación acadada cos datos do momento e o alumnado poderá decidir se estima conveniente

presentarse á proba final para subir nota.
A proba final será valorada por avaliacións ponderando nun 30 % a nota previa de conceptos e nun 70 % a nota desta proba para todos os

alumnos que a realicen. 

      A nota final de conceptos será a media da obtida nas tres avaliacións, tanto si se fixo proba final da avaliación coma si non.

Nota Final:

A cualificación final do curso obterase calculando a media entre as notas das tres avaliacións en cada un dos aspectos. Para aprobar o

curso, igual que para calquer avaliación, será necesario obter unha nota mínima de 5 e que ademáis a nota media da parte de conceptos

matemáticos debe superar o 3,5.
Para superar o curso o alumno/a deberá ter superadas as tres avaliacións. Poderá superar o curso un alumno/a con unha avaliación

suspensa sempre que a nota de conceptos desa avaliación supere o 2,5 sobre 8.

Aqueles alumnos que en Xuño non superen a materia terán que presentarse a unha proba extraordinaria en Setembro na que terán que

examinarse de toda a materia. Para levar unha cualificación positiva neste exame, é necesario levar unha puntuación superior a 5 sobre 10.

Cualificación de Procesos, Métodos e Actitudes

A cualificación deste apartado consistirá na observación diaria do profesorado hacia o alumnado, para así facer a valoración de cada un dos

estándares de aprendizaxe avaliados neste apartado.
Observarase e cualificarase a maneira de responder cada alumno a cada estándar de aprendizaxe, polo que tamén se pedirá o caderno xa que

é parte avaliable. 

O alumnado debe:

u Permanecer en clase sentado, en silencio e atento ó que se lle require.

u
Respetar ós compañeiros, ó profesorado á materia e ó centro, abstendose de facer comentarios ou ruidos inapropiados durante as clases.

u Responder ó que se lle pregunta da mellor maneira da que sexa capaz.

u Permanecer en silencio cando se solicita resposta doutra persoa.

u Ter e manter o caderno limpio e completo, con todas as actividades e apuntes.

u Ter e manter o caderno seguindo unhas pautas mínimas de orde: data diaria, enunciados dos exercicios e problemas, solucións escritas cun

color diferente dos enunciados, correccións feitas, marxes…

u Asistir a clase, a menos que se especifique o contrario, provisto de libro de texto, caderno e material de escritura.

u Entregar os traballos que se lles pidan, xa que serán avaliados. Estes traballos serán anunciados e establecidos coa antelación suficiente para

a correcta realización.

u Manter as correccións no caderno, perfectamente visibles, tanto as que deba realizar el mesmo como as que lle faga o profesorado.

u Realizar as probas que se recollerán con bolígrafo, este non debe ser negro en caso de que sexa unha proba, e non debe ser vermello en

ningún caso.

Dos 2 puntos totales, cumplir estas pautas supón 1,2 puntos.

Instrumentos de avaliación

Os instrumentos de avaliación que se utilizarán dende esta materia serán os seguintes:

u Caderno de notas do profesor: anotacións periódicas sobre a súa atención, traballo e aproveitamento das explicacións.

u Caderno do alumno: limpio, claro e completo. 

u Probas parciais e outras actividades: permiten avaliar o grao de aprendizaxe do alumnado, a consecución dos obxectivos e a correcta

asimilación destes. 

Daráselle especial valoración ó esforzo e interese que cada alumno demostre no seu proceso de aprendizaxe.

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.

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.


