
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 2º e 4º ESO 
 

Partindo de que cada grupo de alumnado e cada profesor teñen comportamentos e estilos 
diferentes e que elementos como o nivel do alumnado fan necesaria unha revisión continua, marcamos 
uns instrumentos de avaliación que debe seguir todo o departamento co obxecto de que a cualificación 
final estea o máis unificada posible. 

Criterios xerais: 

• Realizaranse polo menos unha proba escrita máis unha global por avaliación, para comprobar o grao 
de consecución dos obxectivos. 

• Estas notas ponderaranse coas obtidas na observación directa como se describe a continuación. 

• A recuperación na ESO, farase de xeito continuado e se fose necesario con traballos, boletíns de 
problemas ou outras actividades axeitadas as capacidades de cada alumno/a e á diversidade. 

• Copiar nun exame o usar móbiles 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. 

 

Ferramentas de avaliación 

-  Proba de autoavaliación das diferentes unidades. 

-  Probas de avaliación dos contidos da unidade. 

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, 

ademais da actitude e interese demostrados na aula. 

-  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN DAS AVALIACIÓNS 

1. Probas escritas en cada avaliación (80%) 

 Observación directa do alumnado (20%) 

o Observación na aula. 

o Caderno do alumno/a. 

o Lectura de libros con contido Matemático. 

o Deberes 

o Traballos e probas escritas.  

2. Primeira e Segunda avaliacións 

A cualificación final da avaliación será o resultado de aplicar o seguinte criterio: 

o 80% das probas escritas realizadas no período correspondente á avaliación. 

o 20% da observación directa do alumnado. 

3. Terceira avaliación 

A cualificación final da avaliación será o resultado de aplicar o seguinte criterio: 

o 22,22% da cualificación da primeira avaliación 

o 33,33% da cualificación da segunda avaliación 



o 44,45% da cualificación resultante do 80% das probas escritas realizadas e o 20% da 

observación directa do alumnado durante o período transcorrido dende a segunda 

avaliación. 

4. Avaliación Ordinaria 

A cualificación final da materia será por defecto a cualificación obtida na Terceira avaliación. 

No período comprendido entre a Terceira avaliación e a Avaliación Ordinaria, realizaranse 

actividades e/ou probas escritas que permitirán: 

o Cando o alumno/a teña aprobada a materia poderá mellorar 1 punto como máximo a 

súa cualificación na avaliación ordinaria.. 

o Cando o alumno/a teña suspensa a materia poderá mellorar a súa cualificación, para 

obter un 5 na avaliación ordinaria. 
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