
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN EN BACHARELATO 

 

• Segundo o número de exames que se fagan en cada avaliación se aplicarán as seguintes porcentaxes: 

o Se se realizan ao menos dous exames máis un exame global, que abarcará a materia dada nas 

avaliacións anteriores, o peso da proba global de cada avaliación representará o 50%  do total 

e o outro 50% quedará repartido entre o resto das probas. 

o No caso de que se realice un examen máis unha proba global, os pesos serán: 30%-70%. 

 

• O 95% da cualificación da avaliación estará conformado pola media ponderada das probas escritas, 

non podendo superar en ningún caso o 50% do valor ningunha das notas das ditas probas escritas. O  

5% restante obterase das táboas de indicadores nas que serán avaliados os criterios de avaliación 

correspondentes á unidade 9 que estarán asociados a rúbricas e listas de cotexo cos que se avaliarán:  

o Os traballos propostos (individuais ou cooperativos)  

o As actividades de consolidación, reforzo ou ampliación que se propoñan 

o A observación diaria na aula. 

 Asignarase como nota da avaliación o número natural resultante do truncamento da cualificación da 

avaliación 

• Copiar nun exame, usar móbiles ou calquera dispositivo electrónico, provocará que a súa cualificación 

automática sexa un 0. 

 

• A avaliación será continua e non haberá recuperacións de cada avaliación, xa que en probas posteriores 

entrarán contidos de todas as avaliacións. 

 

• A cualificación final da materia será o resultado de aplicar os pesos: ( 2 – 3 – 4) a cada avaliación. 

Asignarase como nota final o número natural resultante do redondeo da cualificación final obtida 

 

• No período comprendido entre a Avaliación Ordinaria e a Avaliación Extraordinaria, realizaranse as 

actividades seguintes: 

1º Bacharelato: 

o Repaso da materia traballada durante o curso para a preparación da proba extraordinaria. 

2º Bacharelato: 

o Repaso da materia traballada durante o curso para a preparación da proba extraordinaria. 

o Preparación das probas ABAU. 

 

• Convocatoria extraordinaria: So se terán en conta os coñecementos reflectidos na proba. 

 


