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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación.
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.
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3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:
• Se a cualificación de cada un dos tres trimestres é igual ou superior 

a 4, entón a cualificación final calculase mediante a fórmula
0,33·nota 1º trimestre+0,33·nota 2º trimestre+0,33·nota 3º 
trimestre+0,05·nota actividades ampliación
(as actividades de ampliación realizaranse no período comprendido entre a terceira avaliación e a
avaliación final, por aquel alumnado que non precise recuperar ningunha parte da materia)

• Se nalgún trimestre a cualificación é inferior a 4 entón a nota final será 
como máximo 4. (calcularase como o valor mínimo de  4 e o resultado obtido pola fórmula do punto 
anterior)

Alumnado de
materia pen-

dente

Non hai
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía • O alumnado que precise recuperar algunha parte da materia 
realizará actividades de recuperación (exercicios) así coma 
unha proba escrita por cada un dos trimestres que precise re-
cuperar.

• O alumnado que non precise recuperar ningunha parte reali-
zará as tarefas de ampliación propostas polo profesorado.
Se considera que a seguinte opción lle proporciona unha 
maior probabilidade de mellorar a nota, este alumnado pode 
optar por realizar as mesmas tarefas de recuperación+proba 
escrita que realice o alumnado que precise recuperar algunha 
parte da materia. Neste caso non realizaría as tarefas de am-
pliación.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada no curso.
• Actividades de ampliación: Traballos, proxectos ou tarefas.

Materiais e recursos • Plataforma EVA
• Ordenadores portátiles.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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CENTRO: IES Pino Manso
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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación.
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.
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3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:
• Se a cualificación de cada un dos tres trimestres é igual ou superior 

a 4, entón a cualificación final calculase mediante a fórmula
0,33·nota 1º trimestre+0,33·nota 2º trimestre+0,33·nota 3º 
trimestre+0,05·nota actividades ampliación
(as actividades de ampliación realizaranse no período comprendido entre a terceira avaliación e a
avaliación final, por aquel alumnado que non precise recuperar ningunha parte da materia)

• Se nalgún trimestre a cualificación é inferior a 4 entón a nota final será 
como máximo 4. (calcularase como o valor mínimo de  4 e o resultado obtido pola fórmula do punto 
anterior)

Alumnado de
materia pen-

dente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
A materia pendente divídese en dúas partes (segundo o recollido na programación) e cada unha 
delas representa a metade da cualificación global. 

• Inicialmente a cualificación de cada unha das partes obtense mediante a fórmula

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

• O alumno ou alumna supera a materia se alcanza unha nota media superior ou igual a 5 
e unha nota mínima de 4 en cada unha das dúas partes. De non ser así deberá recupe-
rar as partes suspensas.

• No mes de maio o alumnado realizará unha proba escrita das partes que teña que recu-
perar. A cualificación obtidas nesta proba substituirá á anterior.

• Aquel alumno que inda teña que recuperar algunha parte poderá facelo no período com-
prendido entre a terceira avaliación e a final. Para elo realizará uns exercicios e unha 
proba escrita. Neste caso a cualificación que substituirá á anterior será

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Boletíns de exercicios sobre a materia pendente que o alumno ou alumna

entregará ao profesor ou profesora no prazo que se lle indique.
• Probas escritas para avaliar os coñecementos sobre a materia.
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía • O alumnado que precise recuperar algunha parte da materia 
realizará actividades de recuperación (exercicios) así coma 
unha proba escrita por cada un dos trimestres que precise re-
cuperar.

• O alumnado que non precise recuperar ningunha parte reali-
zará as tarefas de ampliación propostas polo profesorado.
Se considera que a seguinte opción lle proporciona unha 
maior probabilidade de mellorar a nota, este alumnado pode 
optar por realizar as mesmas tarefas de recuperación+proba 
escrita que realice o alumnado que precise recuperar algunha 
parte da materia. Neste caso non realizaría as tarefas de am-
pliación.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada no curso.
• Actividades de ampliación: Traballos, proxectos ou tarefas.

Materiais e recursos • Plataforma EVA
• Ordenadores portátiles.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES Pino Manso
CURSO: 3º ESO
MATERIA: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/04/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación.
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.
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3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

• Se a cualificación de cada un dos tres trimestres é igual ou superior a 4, 
entón a cualificación final calculase mediante a fórmula
0,33·nota 1º trimestre+0,33·nota 2º trimestre+0,33·nota 3º trimestre+0,05·nota 
actividades ampliación
(as actividades de ampliación realizaranse no período comprendido entre a terceira avaliación e a
avaliación final, por aquel alumnado que non precise recuperar ningunha parte da materia)

• Se nalgún trimestre a cualificación é inferior a 4 entón a nota final será 
como máximo 4. (calcularase como o valor mínimo de  4 e o resultado 
obtido pola fórmula do punto anterior)

Alumnado de
materia pen-

dente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
A materia pendente divídese en dúas partes (segundo o recollido na programación) e cada unha 
delas representa a metade da cualificación global. 

• Inicialmente a cualificación de cada unha das partes obtense mediante a fórmula

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

• O alumno ou alumna supera a materia se alcanza unha nota media superior ou igual a 5 
e unha nota mínima de 4 en cada unha das dúas partes. De non ser así deberá recupe-
rar as partes suspensas.

• No mes de maio o alumnado realizará unha proba escrita das partes que teña que recu-
perar. A cualificación obtidas nesta proba substituirá á anterior.

• Aquel alumno que inda teña que recuperar algunha parte poderá facelo no período com-
prendido entre a terceira avaliación e a final. Para elo realizará uns exercicios e unha 
proba escrita. Neste caso a cualificación que substituirá á anterior será

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Boletíns de exercicios sobre a materia pendente que o alumno ou alumna

entregará ao profesor ou profesora no prazo que se lle indique.
• Probas escritas para avaliar os coñecementos sobre a materia.



PÁXINA 5 DE 5ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía • O alumnado que precise recuperar algunha parte da materia 
realizará actividades de recuperación (exercicios) así coma 
unha proba escrita por cada un dos trimestres que precise re-
cuperar.

• O alumnado que non precise recuperar ningunha parte reali-
zará as tarefas de ampliación propostas polo profesorado.
Se considera que a seguinte opción lle proporciona unha 
maior probabilidade de mellorar a nota, este alumnado pode 
optar por realizar as mesmas tarefas de recuperación+proba 
escrita que realice o alumnado que precise recuperar algunha 
parte da materia. Neste caso non realizaría as tarefas de am-
pliación.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada no curso.
• Actividades de ampliación: Traballos, proxectos ou tarefas.

Materiais e recursos • Plataforma EVA
• Ordenadores portátiles.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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CENTRO: IES Pino Manso
CURSO: 4º ESO
MATERIA: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/04/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación.
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.
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3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

• Se a cualificación de cada un dos tres trimestres é igual ou superior a 4, 
entón a cualificación final calculase mediante a fórmula
0,33·nota 1º trimestre+0,33·nota 2º trimestre+0,33·nota 3º trimestre+0,05·nota 
actividades ampliación
(as actividades de ampliación realizaranse no período comprendido entre a terceira avaliación e a
avaliación final, por aquel alumnado que non precise recuperar ningunha parte da materia)

• Se nalgún trimestre a cualificación é inferior a 4 entón a nota final será 
como máximo 4. (calcularase como o valor mínimo de  4 e o resultado 
obtido pola fórmula do punto anterior)

Alumnado de
materia pen-

dente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
A materia pendente divídese en dúas partes (segundo o recollido na programación) e cada unha 
delas representa a metade da cualificación global. 

• Inicialmente a cualificación de cada unha das partes obtense mediante a fórmula

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

• O alumno ou alumna supera a materia se alcanza unha nota media superior ou igual a 5 
e unha nota mínima de 4 en cada unha das dúas partes. De non ser así deberá recupe-
rar as partes suspensas.

• No mes de maio o alumnado realizará unha proba escrita das partes que teña que recu-
perar. A cualificación obtidas nesta proba substituirá á anterior.

• Aquel alumno que inda teña que recuperar algunha parte poderá facelo no período com-
prendido entre a terceira avaliación e a final. Para elo realizará uns exercicios e unha 
proba escrita. Neste caso a cualificación que substituirá á anterior será

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Boletíns de exercicios sobre a materia pendente que o alumno ou alumna

entregará ao profesor ou profesora no prazo que se lle indique.
• Probas escritas para avaliar os coñecementos sobre a materia.
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía • O alumnado que precise recuperar algunha parte da materia 
realizará actividades de recuperación (exercicios) así coma 
unha proba escrita por cada un dos trimestres que precise re-
cuperar.

• O alumnado que non precise recuperar ningunha parte reali-
zará as tarefas de ampliación propostas polo profesorado.
Se considera que a seguinte opción lle proporciona unha 
maior probabilidade de mellorar a nota, este alumnado pode 
optar por realizar as mesmas tarefas de recuperación+proba 
escrita que realice o alumnado que precise recuperar algunha 
parte da materia. Neste caso non realizaría as tarefas de am-
pliación.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada no curso.
• Actividades de ampliación: Traballos, proxectos ou tarefas.

Materiais e recursos • Plataforma EVA
• Ordenadores portátiles.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES Pino Manso
CURSO: 4º ESO
MATERIA: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/04/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
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PÁXINA 3 DE 5ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación.
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
• Proba escrita uns días despois da avaliación: se a cualificación obtida 

nesta proba é superior á do trimestre, esta substituirá á anterior.
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.
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3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación:
Realizarase en función do número de probas escritas realizadas:

• 2 probas: 0,35·nota 1ª proba+0,45·nota 2ª proba+0,2·nota media dos tra-
ballos.

• 3 probas: 0,18·nota 1ª proba+0,26·nota 2ª proba+0,36·nota 3ª 
proba+0,2·nota media dos traballos.

• 4 probas: 0,12·nota 1ª proba+0,16·nota 2ª proba+0,22·nota 3ª 
proba+0,3·nota 4ª proba+0,2·nota media dos traballos.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
• Actividades de recuperación e proba escrita a realizar no período com-

prendido entre a terceira avaliación e a avaliación final.
Neste caso obterase unha cualificación mediante a fórmula
0,1·nota actividades+0,9·nota proba escrita.
Se esta cualificación é superior á do trimestre, substituirá á anterior.

Cualificación
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

• Se a cualificación de cada un dos tres trimestres é igual ou superior a 4, 
entón a cualificación final calculase mediante a fórmula
0,33·nota 1º trimestre+0,33·nota 2º trimestre+0,33·nota 3º trimestre+0,05·nota 
actividades ampliación
(as actividades de ampliación realizaranse no período comprendido entre a terceira avaliación e a
avaliación final, por aquel alumnado que non precise recuperar ningunha parte da materia)

• Se nalgún trimestre a cualificación é inferior a 4 entón a nota final será 
como máximo 4. (calcularase como o valor mínimo de  4 e o resultado 
obtido pola fórmula do punto anterior)

Alumnado de
materia pen-

dente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
A materia pendente divídese en dúas partes (segundo o recollido na programación) e cada unha 
delas representa a metade da cualificación global. 

• Inicialmente a cualificación de cada unha das partes obtense mediante a fórmula

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

• O alumno ou alumna supera a materia se alcanza unha nota media superior ou igual a 5 
e unha nota mínima de 4 en cada unha das dúas partes. De non ser así deberá recupe-
rar as partes suspensas.

• No mes de maio o alumnado realizará unha proba escrita das partes que teña que recu-
perar. A cualificación obtidas nesta proba substituirá á anterior.

• Aquel alumno que inda teña que recuperar algunha parte poderá facelo no período com-
prendido entre a terceira avaliación e a final. Para elo realizará uns exercicios e unha 
proba escrita. Neste caso a cualificación que substituirá á anterior será

0,15·nota exercicios+0,85·nota proba escrita

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Boletíns de exercicios sobre a materia pendente que o alumno ou alumna

entregará ao profesor ou profesora no prazo que se lle indique.
• Probas escritas para avaliar os coñecementos sobre a materia.
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía • O alumnado que precise recuperar algunha parte da materia 
realizará actividades de recuperación (exercicios) así coma 
unha proba escrita por cada un dos trimestres que precise re-
cuperar.

• O alumnado que non precise recuperar ningunha parte reali-
zará as tarefas de ampliación propostas polo profesorado.
Se considera que a seguinte opción lle proporciona unha 
maior probabilidade de mellorar a nota, este alumnado pode 
optar por realizar as mesmas tarefas de recuperación+proba 
escrita que realice o alumnado que precise recuperar algunha 
parte da materia. Neste caso non realizaría as tarefas de am-
pliación.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada no curso.
• Actividades de ampliación: Traballos, proxectos ou tarefas.

Materiais e recursos • Plataforma EVA
• Ordenadores portátiles.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES Pino Manso
CURSO: 1º BAC
MATERIA: Matemáticas I
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/4/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
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PÁXINA 2 DE 3

1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario:
• A cualificación final coincidirá coa media aritmética das cualificacións 

obtidas nos tres trimestres, sempre e cando, a cualificación en cada un 
destes tres trimestres sexa igual ou superior a 4.

• Se a media aritmética é superior ou igual a 5, pero a cualificación 
nalgún trimestre é inferior a 4, entón a nota final será de 4.

• En calquera outro caso, a cualificación final coincidirá coa media 
aritmética dos tres trimestres.

Para obter a nota de cada trimestre:
nota trimestre= 0,45·nota 1ª proba + 0,55·nota 2ª proba + 0,1·nota traballos
Do primeiro e segundo trimestre faranse dúas probas escritas para 
recuperar/subir nota (unha despois de cada avaliación e outra a final de curso). 
Do terceiro trimestre farase só unha. Cando a cualificación obtida nunha 
destas probas sexa maior que a obtida no correspondente trimestre, esta 
substituirá á anterior.

Proba
extraordinaria 

Consistente en: proba escrita sobre toda a materia traballada no curso.

Alumnado de
materia

pendente

Non hai.
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PÁXINA 3 DE 3

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía • Realización de exercicios.
• Resolución de dúbidas.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada ao longo do 
curso.

Materiais e recursos • Aula virtual.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES Pino Manso
CURSO: 1º BAC
MATERIA: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/4/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 2 DE 3

1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario:
• A cualificación final coincidirá coa media aritmética das cualificacións 

obtidas nos tres trimestres, sempre e cando, a cualificación en cada un 
destes tres trimestres sexa igual ou superior a 4.

• Se a media aritmética é superior ou igual a 5, pero a cualificación 
nalgún trimestre é inferior a 4, entón a nota final será de 4.

• En calquera outro caso, a cualificación final coincidirá coa media 
aritmética dos tres trimestres.

Para obter a nota de cada trimestre:
nota trimestre= 0,45·nota 1ª proba + 0,55·nota 2ª proba + 0,1·nota traballos
Do primeiro e segundo trimestre faranse dúas probas escritas para 
recuperar/subir nota (unha despois de cada avaliación e outra a final de curso). 
Do terceiro trimestre farase só unha. Cando a cualificación obtida nunha 
destas probas sexa maior que a obtida no correspondente trimestre, esta 
substituirá á anterior.

Proba
extraordinaria 

Consistente en: proba escrita sobre toda a materia traballada no curso.

Alumnado de
materia

pendente

Non hai.
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PÁXINA 3 DE 3

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía • Realización de exercicios.
• Resolución de dúbidas.

Actividades tipo • Exercicios de repaso sobre a materia traballada ao longo do 
curso.

Materiais e recursos • Aula virtual.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES Pino Manso
CURSO: 2º BAC
MATERIA: Matemáticas II
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/4/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 2 DE 3

1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario:
• A cualificación final coincidirá coa media aritmética das cualificacións 

obtidas nos tres trimestres, sempre e cando, a cualificación en cada un 
destes tres trimestres sexa igual ou superior a 4.

• Se a media aritmética é superior ou igual a 5, pero a cualificación nal-
gún trimestre é inferior a 4, entón a nota final será de 4.

• En calquera outro caso, a cualificación final coincidirá coa media aritméti-
ca dos tres trimestres.

Para obter a nota de cada trimestre:
nota trimestre= 0,45·nota 1ª proba + 0,55·nota 2ª proba + 0,1·nota traballos
Do primeiro e segundo trimestre faranse dúas probas escritas para recuperar/su-
bir nota (unha despois de cada avaliación e outra a final de curso). Do terceiro tri-
mestre farase só unha. Cando a cualificación obtida nunha destas probas 
sexa maior que a obtida no correspondente trimestre, esta substituirá á an-
terior.

Proba extraor-
dinaria 

Consistente en: proba escrita sobre toda a materia traballada no curso.

Alumnado de
materia pen-

dente

Proba final ordinaria consistente en: proba escrita sobre a parte da materia que 
teña pendente.
A materia pendente divídese en dúas partes (segundo o recollido na programación) e cada unha 
delas representa a metade da cualificación global. Ditas partes xa se avaliaron ao longo do pre-
sente curso. Neste momento ten superada a materia aquel alumno ou alumno que teña unha nota 
media das dúas partes superior a 5 e unha nota mínima de 3,5 en cada unha das partes. De non 
ser así, o alumno ou alumna deberá recuperar as partes suspensas.

• No caso no que o alumno ou alumna precise recuperar unha soa parte, 
a cualificación final será a media aritmética da cualificación da parte xa 
superada e da proba final realizada.

• No caso no que o alumno ou alumna precise recuperar as dúas partes 
da materia, a cualificación final coincidirá coa da proba final ordinaria.

Proba extraordinaria consistente en: proba escrita sobre toda a materia.
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PÁXINA 3 DE 3

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía • Realización de exercicios.
• Resolución de dúbidas.

Actividades tipo • Exercicios propostos nos examen da ABAU realizados en anos 
anteriores (tanto de Galicia coma de outras comunidades).

Materiais e recursos • Aula virtual.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES Pino Manso
CURSO: 2º BAC
MATERIA: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/4/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 2 DE 3

1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario:
• A cualificación final coincidirá coa media aritmética das cualificacións 

obtidas nos tres trimestres, sempre e cando, a cualificación en cada un 
destes tres trimestres sexa igual ou superior a 4.

• Se a media aritmética é superior ou igual a 5, pero a cualificación 
nalgún trimestre é inferior a 4, entón a nota final será de 4.

• En calquera outro caso, a cualificación final coincidirá coa media 
aritmética dos tres trimestres.

Para obter a nota de cada trimestre:
• Para o primeiro e segundo trimestre:

nota trimestre= 0,45·nota 1ª proba + 0,55·nota 2ª proba + 0,1·nota traballos
• Para o terceiro trimestre:

nota trimestre= 0,2·nota 1ª proba + 0,7·nota 2ª proba + 0,1·nota traballos
Do primeiro e segundo trimestre faranse dúas probas escritas para 
recuperar/subir nota (unha despois de cada avaliación e outra a final de curso). 
Do terceiro trimestre farase só unha. Cando a cualificación obtida nunha 
destas probas sexa maior que a obtida no correspondente trimestre, esta 
substituirá á anterior.

Proba
extraordinaria 

Consistente en: proba escrita sobre toda a materia traballada no curso.

Alumnado de
materia

pendente

Proba final ordinaria consistente en: proba escrita sobre a parte da materia que 
teña pendente.
A materia pendente divídese en dúas partes (segundo o recollido na programación) e cada unha 
delas representa a metade da cualificación global. Ditas partes xa se avaliaron ao longo do 
presente curso. Neste momento ten superada a materia aquel alumno ou alumno que teña unha 
nota media das dúas partes superior a 5 e unha nota mínima de 3,5 en cada unha das partes. De 
non ser así, o alumno ou alumna deberá recuperar as partes suspensas.

• No caso no que o alumno ou alumna precise recuperar unha soa parte, 
a cualificación final será a media aritmética da cualificación da parte xa 
superada e da proba final realizada.

• No caso no que o alumno ou alumna precise recuperar as dúas partes 
da materia, a cualificación final coincidirá coa da proba final ordinaria.

Proba extraordinaria consistente en: proba escrita sobre toda a materia.
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PÁXINA 3 DE 3

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía • Realización de exercicios.
• Resolución de dúbidas.

Actividades tipo • Exercicios propostos nos examen da ABAU realizados en anos 
anteriores (tanto de Galicia coma de outras comunidades).

Materiais e recursos • Aula virtual.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO:IES Pino Manso
CURSO: 2º BAC
MATERIA: Métodos Estatísticos e Numéricos
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 10/4/2022

Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia.
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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario:
• A cualificación final coincidirá coa media aritmética das cualificacións 

obtidas nos tres trimestres, sempre e cando, a cualificación en cada un 
destes tres trimestres sexa igual ou superior a 4.

• Se a media aritmética é superior ou igual a 5, pero a cualificación 
nalgún trimestre é inferior a 4, entón a nota final será de 4.

• En calquera outro caso, a cualificación final coincidirá coa media 
aritmética dos tres trimestres.

Para obter a nota de cada trimestre:
nota trimestre= 0,7·nota proba escrita + 0,3·nota traballos
Do primeiro e segundo trimestre faranse dúas probas escritas para 
recuperar/subir nota (unha despois de cada avaliación e outra a final de curso). 
Do terceiro trimestre farase só unha. Cando a cualificación obtida nunha 
destas probas sexa maior que a obtida no correspondente trimestre, esta 
substituirá á anterior.

Proba
extraordinari

a 

Consistente en: proba escrita sobre toda a materia traballada no curso.

 

Alumnado
de materia
pendente

Esta materia non se imparte en cursos anteriores.
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2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía • Realización de exercicios.
• Resolución de dúbidas.

Actividades tipo • Exercicios de repaso.

Materiais e recursos • Aula virtual.
• Ordenador e proxector.
• Encerado e rotulador.
• Calculadora.
• Aula de informática.


