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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

AVALIACIÓN DURANTE O CURSO 

 
Cada profesor/a do curso establecerá, na súa programación de aula, os seguintes aspectos: 

 
• As actividades que se utilizarán para traballar cada tipo de estándar en cada unidade. 

• Os procedementos de avaliación que se van utilizar para avaliar cada estándar de aprendizaxe 

(observación sistemática, interrogación directa, análise das tarefas, probas específicas nas súas 

diversas modalidades,...) 

 
A selección dos instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe estará en función do tipo de contido 

e de cada situación de aprendizaxe. 

 
Utilizaranse as probas escritas para avaliar os estándares de aprendizaxe específicos de cada unidade, mentres 

que para a medición da adquisición dos estándares de aprendizaxe do Bloque 1 preferiranse: a observación 

sistemática no día a día, a interrogación directa e a análise de tarefas (producións cotiás dos alumnos/as ou 

traballos de clase).  

Cada un dos instrumentos anteriores contribúe ao desenvolvemento dunha serie de competencias clave, que serán 

avaliadas a través das respectivas rúbricas. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 
Para obter a cualificación final de cada avaliación farase a suma ponderada das medias dos resultados do 

alumnado nos diferentes instrumentos de avaliación en cada unidade, empregados do seguinte xeito: 

 

Na ESO: 

Probas escritas 85 % CMCT, CCL, CAA, CD, CSIEE 

Atención, traballo e participación na clase/ 

caderno/ puntualidade/ traballo e actitude 

na casa 

15 % 
CCL, CAA, CSIEE, CD, CSC, CCEC 

 

No Bacharelato: 

Probas escritas 90 % CM, CL, CAA, CD, SIE 

Atención e traballo na clase/ traballo na 

casa/ puntualidade 

10% 
CSC CAA, SIE, CD,CEC 
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Novamente, cada profesor/a determinará a que aspectos conceder unha maior relevancia no marco dos criterios 

establecidos. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL: 

Para superar a materia, o alumnado terá que aprobar todas as avaliacións, sendo, nese caso, a cualificación final 

a media das tres.  

Os estudantes con algunha/s avaliación/s suspensa/s, examinaranse dela/s nunha  proba  final no mes de xuño, 

salvo que a cualificación obtida nunha das avaliacións sexa igual ou superior a 4 e a media das tres resulte maior ou 

igual a 5, en cuxo caso terán superada a materia . 

Aquel alumno que necesite examinarse de todo o curso terá que demostrar no exame que acada o grao  mínimo 

de consecución dos estándares de aprendizaxe dos bloques de matemáticas. 

 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 
Na avaliación extraordinaria o alumno deberá superar un exame onde se demostre que se acada o grao 

mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe dos contidos de matemáticas. A nota da avaliación 

extraordinaria será a nota do exame. 

 

Importante: 

 

O feito de copiar nun exame ou utilizar técnicas prohibidas durante a realización do mesmo 

comportará un suspenso na avaliación correspondente. Queda a criterio do profesor responsable a fixación da 

nota numérica do/a alumno/alumna. 

 
As probas escritas non poderán ser contestadas empregando lapis. O uso do lapis nun exame 

comportará a non corrección (total ou parcial) do mesmo. A puntuación outorgada ás preguntas contestadas a 

lapis será cero. 


