
MATEMÁTICAS 1º ESO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN ORDINARIA

A avaliación será continua ao longo do curso como forma de observar o progreso na aprendizaxe
dos alumnos.

Realizarase unha proba escrita por cada tema, que xunto coas notas obtidas polo traballo e
participación na aula, formarán a nota da avaliación. Deste xeito, obterase a cualificación da 1ª
avaliación.

Para calcular a cualificación da 2ª avaliación, terase en conta a nota da 1ª avaliación cun valor do
40% máis a cualificación do 2º trimestre cun valor do 60%. Finalmente, para obter a
cualificación da 3ª avaliación farase media entre as cualificacións da 2ª avaliación e do 3º
trimestre.
No caso de suspender a materia realizarase un exame final no mes de xuño, e calcularase unha
media ponderada co 30% da cualificación global do curso e co 70% da cualificación do exame
final de xuño.

Os contidos actitudinais contarán un 5% da nota de cada avaliación. Os contidos conceptuais e
os contidos procedementais, que se avalían a través de probas escritas, contarán un 50% e un
45%, respectivamente, da nota de cada avaliación.

En xeral, cando sexa necesario converter as cualificación a números naturais, utilizarase
redondeo.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de setembro realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do
mesmo curso, a fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Para aprobar a materia será
necesario que a nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada no mes de xuño polo profesorado que imparte cada materia do mesmo
nivel e incluirá exercicios prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a
maior cantidade posible de estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no
caso de parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no



suposto de docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán
realizadas de forma telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún
momento, que sería a mellor opción para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan
dos medios adecuados para realizalas cunhas mínimas garantías.





MATEMÁTICAS 2º ESO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
Ao longo de cada avaliación realizarase unha ou máis probas escritas en función da carga de contidos
do trimestre. No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso,
procurarase consensuar un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 85% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas (con ponderacións
proporcionais aos contidos avaliados nas diferentes probas).

O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas
co Plan Lector, etc.

A avaliación considérase superada cunha nota igual ou superior a 5.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA
Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira
ou segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de xuño.

AVALIACIÓN ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final
no mes de xuño.
No caso de ter unha única avaliación suspensa, deberá examinarse exclusivamente dela. No caso de ter
polo menos dúas avaliacións non superadas, deberá presentarse a unha proba global coa materia
correspondente á de todo o curso.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais
das avaliacións.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de setembro realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo
curso, a fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Para aprobar a materia será necesario que a
nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.



A proba será deseñada no mes de xuño polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e
incluirá exercicios prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade
posible de estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos
dos dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor
opción para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas
cunhas mínimas garantías.





MATEMÁTICAS 3º ESO

ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
Ao longo de cada avaliación realizarase unha ou máis probas escritas en función da carga de contidos do
trimestre. No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase
consensuar un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 85% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas (con ponderacións
proporcionais aos contidos avaliados nas diferentes probas).

O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas co
Plan Lector, etc.

A avaliación considérase superada cunha nota igual ou superior a 5.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA
Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de xuño.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de xuño.
No caso de ter unha única avaliación suspensa, deberá examinarse exclusivamente dela. No caso de ter
polo menos dúas avaliacións non superadas, deberá presentarse a unha proba global coa materia
correspondente á de todo o curso.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de setembro realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo
curso, a fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Para aprobar a materia será necesario que a
nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada no mes de xuño polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e
incluirá exercicios prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade
posible de estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



MATEMÁTICAS 3º ESO

ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
Ao longo de cada avaliación realizarase unha ou máis probas escritas en función da carga de contidos do
trimestre. No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase
consensuar un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 85% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas (con ponderacións
proporcionais aos contidos avaliados nas diferentes probas).

O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas co
Plan Lector, etc.

A avaliación considérase superada cunha nota igual ou superior a 5.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA
Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de xuño.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de xuño.
No caso de ter unha única avaliación suspensa, deberá examinarse exclusivamente dela. No caso de ter
polo menos dúas avaliacións non superadas, deberá presentarse a unha proba global coa materia
correspondente á de todo o curso.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de setembro realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo
curso, a fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Para aprobar a materia será necesario que a
nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada no mes de xuño polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e
incluirá exercicios prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade
posible de estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



MATEMÁTICAS 4º ESO

ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
Ao longo de cada avaliación realizarase unha ou máis probas escritas en función da carga de contidos do
trimestre. No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase
consensuar un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 85% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas (con ponderacións
proporcionais aos contidos avaliados nas diferentes probas).

O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas co
Plan Lector, etc.

A avaliación considérase superada cunha nota igual ou superior a 5.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA
Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de xuño.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de xuño.
No caso de ter unha única avaliación suspensa, deberá examinarse exclusivamente dela. No caso de ter
polo menos dúas avaliacións non superadas, deberá presentarse a unha proba global coa materia
correspondente á de todo o curso.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de setembro realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo
curso, a fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Para aprobar a materia será necesario que a
nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada no mes de xuño polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e
incluirá exercicios prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade
posible de estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



MATEMÁTICAS 4º ESO

ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
Ao longo de cada avaliación realizarase unha ou máis probas escritas en función da carga de contidos do
trimestre. No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase
consensuar un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 85% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas (con ponderacións
proporcionais aos contidos avaliados nas diferentes probas).

O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas co
Plan Lector, etc.

A avaliación considérase superada cunha nota igual ou superior a 5.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA
Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de xuño.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de xuño.
No caso de ter unha única avaliación suspensa, deberá examinarse exclusivamente dela. No caso de ter
polo menos dúas avaliacións non superadas, deberá presentarse a unha proba global coa materia
correspondente á de todo o curso.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de setembro realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo
curso, a fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Para aprobar a materia será necesario que a
nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada no mes de xuño polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e
incluirá exercicios prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade
posible de estándares de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS
SOCIAIS I

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
En cada avaliación realizarase un ou dous exames escritos, e no caso de realizar dous, o segundo poderá
incluír toda a materia desa avaliación. Isto implicará que a nota das probas escritas será a media
ponderada dos exames realizados, correspondendo o 40% ao primeiro exame e o 60% ao segundo. No
caso de realizarse máis de dúas probas, as ponderacións serán proporcionais aos contidos avaliados nas
diferentes probas.

No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase consensuar
un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 95% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas.
O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas co
Plan Lector, etc.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA

Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de maio.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

No caso de que máis dun profesor/a imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarán
consensuar o número total de recuperacións.



AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de maio, na que deberá examinarse exclusivamente das avaliacións non superadas anteriormente.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de xuño realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo curso, a
fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Poderán realizarse probas separadas nos diferentes
réxímes ordinario e adultos co acordo previo do departamento. Para aprobar a materia será necesario que
a nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e incluirá exercicios
prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade posible de estándares
de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



MATEMÁTICAS II

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS
En cada avaliación realizarase un ou dous exames escritos, e no caso de realizar dous, o segundo poderá
incluír toda a materia desa avaliación. Isto implicará que a nota das probas escritas será a media
ponderada dos exames realizados, correspondendo o 40% ao primeiro exame e o 60% ao segundo. No
caso de realizarse máis de dúas probas, as ponderacións serán proporcionais aos contidos avaliados nas
diferentes probas.

No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase consensuar
un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 95% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas.
O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases, a
voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades relacionadas co
Plan Lector, etc.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA

Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de maio.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

No caso de que máis dun profesor/a imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarán
consensuar o número total de recuperacións.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de maio, na que deberá examinarse exclusivamente das avaliacións non superadas anteriormente.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de xuño realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo curso, a
fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Poderán realizarse probas separadas nos diferentes
réxímes ordinario e adultos co acordo previo do departamento. Para aprobar a materia será necesario que
a nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e incluirá exercicios
prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade posible de estándares
de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS

Ao longo de cada avaliación realizarase unha ou máis probas escritas en función da carga de contidos do
trimestre. No caso de que máis dun profesor imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarase
consensuar un criterio común para o número total de probas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

O 60% da nota obterase da media aritmética das notas das probas escritas.

O resto da nota (40%) computarase da seguinte maneira:

● 5% para a actitude cara a materia do alumno na aula (toman apuntes, completan exercicios,
corrixen actividades…),

● 5% para a colaboración no desenvolvemento das clases e voluntariedade nas intervencións,
● 5% por traer material propio e organizado,
● 15% polo traballo realizado na aula.
● 10% para valorar actividades propostas cando o profesorado o considere: en cada unidade

didáctica, terán que resolver un exercicio en clase que posteriormente será recollido.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA

Para aqueles alumnas e alumnos que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira ou
segunda avaliacións, realizarase unha proba escrita de recuperación.

Cada profesor/a organizará as probas de recuperación no momento que considere máis adecuado: xusto
despois de rematar a avaliación ou incluíndo a materia na seguinte avaliación.

En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de maio.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
dous primeiros trimestres, e tres veces dos contidos do terceiro trimestre.

No caso de que máis dun profesor/a imparta en diferentes grupos dun mesmo curso, procurarán
consensuar o número total de recuperacións.



AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de maio, na que deberá examinarse exclusivamente das avaliacións non superadas anteriormente.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
avaliacións.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No mes de xuño realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo curso, a
fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Poderán realizarse probas separadas nos diferentes
réxímes ordinario e adultos co acordo previo do departamento. Para aprobar a materia será necesario que
a nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada polo profesorado que imparte cada materia do mesmo nivel e incluirá exercicios
prácticos, cuestións e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade posible de estándares
de aprendizaxe do curso.

A cualificación final será a nota da proba.

Criterios de cualificación no suposto de parte da docencia
presencial e parte non presencial
De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.



ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
MÓDULO 4

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓNS PARCIAIS

Levaranse a cabo dúas avaliacións nas cales se realizaran un mínimo de dúas probas escritas.

Para calcular a cualificación dunha avaliación:

- O 95% da nota obterase da media ponderada das notas das probas escritas (con ponderacións

proporcionais aos contidos avaliados nas diferentes probas).

- O resto da nota computarase polo resto de tarefas, a colaboración no desenvolvemento das clases,

a voluntariedade nas intervencións, a actitude cara a materia do alumno na aula, actividades

relacionadas co Plan Lector, etc.

En xeral, cando sexa necesario converter as cualificación a números naturais, utilizarase o redondeo.

MECANISMOS PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA

Os alumnos e alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior a 5 na primeira avaliación

terán opción a realizar unha proba escrita de recuperación ao inicio da seguinte avaliación. No caso da

segunda avaliación, realizarase unha proba escrita de recuperación antes de rematar dita avaliación.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no

mes de xaneiro/febreiro, na que deberá examinarse exclusivamente das avaliacións non superadas

anteriormente.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das

avaliacións.



AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

No mes de maio realizarase unha proba escrita para a recuperación da materia. Para aprobar o ámbito será

necesario que a nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.

A proba será deseñada polo profesorado que imparte o ámbito e incluirá exercicios prácticos, cuestións
e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade posible de estándares de aprendizaxe do
curso.

A cualificación final será a nota da proba.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
mínimas garantías.
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e/ou preguntas de tipo teórico. Deberá cubrir a maior cantidade posible de estándares de aprendizaxe do

curso.

A cualificación final será a nota da proba.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO SUPOSTO DE PARTE DA DOCENCIA
PRESENCIAL E PARTE NON PRESENCIAL

De non recibir instruccións en contra por parte da administración, o sistema de cualificación no caso de
parte da docencia presencial e parte non presencial seguirá os mesmos criterios que no suposto de
docencia presencial durante todo o curso, só que as probas obxectivas serán realizadas de forma
telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
para non prexudicar a aqueles alumnos que non dispoñan dos medios adecuados para realizalas cunhas
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En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de maio.

En resumo: Ao longo de todo o curso, o alumnado terá dereito a ser avaliado catro veces dos contidos dos
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AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA
O alumnado que non supere algunha avaliación, terá a oportunidade de presentarse a unha proba final no
mes de maio, na que deberá examinarse exclusivamente das avaliacións non superadas anteriormente.

Unha vez superadas todas as avaliacións, a cualificación final será a media aritmética das notas finais das
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No mes de xuño realizarase un exame escrito, que será o mesmo para todos os grupos do mesmo curso, a
fin de unificar os criterios de avaliación do nivel. Poderán realizarse probas separadas nos diferentes
réxímes ordinario e adultos co acordo previo do departamento. Para aprobar a materia será necesario que
a nota da proba escrita sexa igual ou superior a cinco.
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telemática de non poder realizalas de xeito presencial en ningún momento, que sería a mellor opción
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