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Trala realización dunha proba de avaliación inicial, o procedemento de avaliación ten lugar en cada 

un dos tres trimestres que compoñen o curso escolar. Éste ten carácter continuo e diferenciado. En cada 

unha das avaliacións o equipo docente, para cada estudante un a un, aportará a nota da súa materia, a 

avaliación das competencias crave, o seu comportamento, a actitude no traballo e tamén hacia o carácter 

social-afectivo, a situación dentro do grupo da clase e realízanse tamén propostas de mellora das cales 

toma nota o Equipo de Orientación e o Titor/a. 

 

A avaliación do alumnado que curse este programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá 

como referente fundamental as competencias e os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, así 

como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que se indicaron nos puntos 

anteriores. 

 

Un estudante supera unha avaliación se acada al menos un 5 como media das puntuacións que se 

establecen sobre os seguintes instrumentos de avaliación, establecendo así os criterios de 

cualificación. O criterio de redondeo será o de aproximar a cifra ao número natural máis próximo. 

 

➢ Nas probas escritas indicarase a puntuación de cada un dos exercicios para que o estudantado 

coñeza o peso dos mesmos sobre a nota máxima de 10 puntos que ten cada unha. En todos eles 

valoraranse os seguintes aspectos:a) Presentación e dominio da linguaxe matemática; 

b)Planeamento; c)Razoamento; d)Procedementos axeitados; e)Dominio do calculo; f)Avaliación dos 

resultados. 

➢ O caderno de clase puntuarase segundo a rúbrica adxunta como se indica no Anexo 1: Rúbricas. No 

caderno deben quedar reflectidas todas as actividades realizadas ao longo do curso, tanto na aula 

como fora dela. 

➢ A folla de rexistro, é aquel documento no que o profesorado realiza anotacións, valoracións e 

observacións sobre o alumnado, de forma individual ou colectiva, en cada unha das sesións. Tamén 

se valorará segundo rúbrica que se adxunta ao final (Anexo 1: Rúbricas). Nela terase en conta o 

traballo individual, as preguntas feitas na clase polo profesorado, probas orais, manexo das 

tecnoloxías, participación no aula (iniciativa persoal), intervención en coloquios, limpeza e orden no 

aula, o respecto polos compañeiros,...Tamén a lectura de libros de contido matemático se puntúa 

nesta parte. Consideramos que a comprensión lectora e clave no éxito escolar, para iso propoñemos 

a lectura dun libro por trimestre segundo a programación de cada curso. 

➢ O traballo en equipo é outro dos puntos a valorar e depende como o resto segundo a unidade. 

Valorase segundo a rúbrica adxunta ao final da programación (Anexo 1: Rúbricas). 

 
 
 

 
 



 
 
 

A puntuación destes tres últimos puntos soamente sumarán, nunca restarán. 

 

As rúbricas dos instrumentos establecen os criterios de corrección, para que tanto o alumnado 

coma o profesorado sexan coñecedores dos mesmos ó inicio do curso. 

 

Cada un dos instrumentos comentados recolle a información asociada ós diferentes 

procedementos de avaliación que o profesorado realiza na aula e que se interrelacionan a 

continuación. 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Observación directa:participación na clase cos traballos da lousa dixital,iniciativa 

persoal, voluntariado, intervencións noscoloquios,…(O.Directa) 

 

 

Folla de rexistro 

Traballo individual de elaboración de tarefas na aula. Control de realización a 

tempo das mesmas--------------------------------(T.Individual) 

 

Folla de rexistro 

Probas orais ou preguntas na clase --------------- (Preguntas clase) Folla de rexistro 

Control do caderno: Limpeza e orden (O.Directa) Folla de rexistro 

Lectura de libros propostos pola profesora (O.Directa) Folla de rexistro 

Entrega de actividades voluntarias relacionadas co tema---- 

(T.Individual) 
Folla de rexistro 

Traballo en grupo. O profesor/a pode analizar dende o exterior os papeis do grupo, 

a participación de cada un deles, coñecer as súas habilidades e actitudes, o 

control da súa personalidade, o 

respecto polos demais   (T.Grupal) 

 
Traballo en equipo 

Folla de rexistro 

Manexo das novas tecnoloxías ( N.Tecnoloxías) Folla de rexistro 

Estudo do nivel de coñecementos acadado polo estudante logo da unidade

 ------------------------ (Nivel de coñecementos final) 

Proba final da unidade 

(Proba final) 

 

 

 



 

 

As probas escritas terán un peso do 60% e o caderno de clase, a folla de rexistro e o traballo en 

equipo, todos eles dentro da observación directa, terán un peso do 40%. 

 

Criterios xerais: 

➢ Realizaranse no trimestre polo menos dúas probas escritas por cada unidade para comprobar o grao 

de consecución dos obxectivos e as competencias. A nota por avaliación correspondente á parte das 

probas escritas será a media aritmética delas. Estas notas ponderaranse coas obtidas na observación 

directa segundo se indicou no párrafo anterior. 

➢ 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 a diversidade. 

➢ Copiar nun exame o usar móbiles provocara 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: (1 - 1,5 – 2) ou ( 2 –3 – 4) a 

cada avaliación; o que supón:1ª avaliación: 22,2 %, 2ª avaliación: 33,3%. E 3ª avaliación: 44,5%. 

➢ Avaliación final: so se terán en conta os coñecementos reflectidos na proba con referencia aos 

contidos mínimos de cada materia. 

 
Promoción de curso 

Segundo a resolución do 20 de xullo de 2017 “o alumnado que curse o programa de mellora da 

aprendizaxe e o rendemento promocionará ao cuarto curso se: 

➢ supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. 
 

➢ con todo, poderá promocionar o alumnado que, superando os ámbitos lingüístico e social e científico 

e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de maneira excepcional en tres, 

sempre que o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso 

seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa 

evolución educativa. A estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a consideración dunha 

materia. 

Como excepción, o alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre 

que o equipo docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto curso da educación 

secundaria obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria” 

 

O programa debe garantir o logro dos obxectivos da etapa e a adquisición das competencias que permitan 

ao alumnado promocionar a cuarto curso ao finalizar o programa e obter o Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obrigatoria 
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