
Plan de traballo do Departamento de Matemáticas para o terceiro trimestre. 
 

Coa información e as  instrucións do 27 de abril recibidas nesta data, o Departamento Matemáticas acorda 

o seguinte plan de traballo no que atinxe ás actividades a desenvolver e aos criterios de avaliación para o 

remate do curso 2019/20 

 

Alumnado ESO, ESA, 1ºPMAR, 1º Bacharelato e alumnado coa materia pendente. 

 
Actividades a desenvolver  

As actividades a desenvolver terán una dobre liña. Por un lado, desenvolveranse actividades de 

recuperación da materia dirixidas e adaptadas ao alumnado que non superou positivamente os dous 

primeiros trimestres. Tamén se proporán para todo o alumnado actividades de repaso e reforzo das 

aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres. 
Na medida do posible, e como continuación das actividades propostas para todo o alumnado na liña 

anterior, proseguirá a ampliación das aprendizaxes do terceiro trimestre, con actividades relativas a 

conceptos básicos que incidan no desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindíbeis 

para continuar a formación do alumnado e minimizar o impacto desta situación excepcional.  

 
Avaliación 
 

O profesorado establecerá e comunicará ao alumnado a cualificación provisional do curso 2019/20  en base 

aos resultados dos dous primeiros trimestres. Esta cualificación será a base que se poderá modificar á alza 

en función do traballo desenvolvido durante o terceiro trimestre.  

 

Se non se regresa ás aulas e non se se poden realizar exames presenciais.  

 

- Alumnado que ten cualificación ≥ 5:  

 

Poderá subir esta cualificación até un máximo de 2 puntos en función da avaliación positiva das actividades 

propostas polo profesorado.  

 

Materia: de consolidación e profundización dos dous primeiros trimestres e aprendizaxes e competencias 

imprescindíbeis que se desenvolvan durante o terceiro trimestre para que poidan continuar avanzando na 

súa formación. 

 

- Alumnado que ten cualificación < 5:  

Poderá conseguir unha cualificación máxima de 5 puntos sempre que obteña unha avaliación positiva das 
actividades propostas polo profesorado para recuperar as avaliacións suspensas.  

Recuperar a materia debe ser o principal obxectivo deste alumnado.  

 

Materia: Contidos mínimos dos dous primeiros trimestres. 

 

O tipo de actividades propostas avaliables serán: exercicios, esquemas, traballos, test, pequenas 

investigacións, probas escritas, probas orais, etc. 

As actividades deberán estar feitas no seu caderno de clase de forma perfectamente lexible e ordenada e 

entregadas nos prazos marcados.  
 



Se se puidesen realizar exames presenciais, habería que reavaliar a situación, considerando realizar 

exames presenciais que complementen as actividades realizadas dende a casa.  

 

 

 

Alumnado 2º Bacharelato:  

 

Actividades a desenvolver  

 

As actividades a desenvolver, o mesmo que para o resto dos cursos pero  tendo en conta a preparación do 

alumnado para as ABAU.  

 

Avaliación  

 

O profesorado establecerá e comunicará ao alumnado a cualificación provisional do curso 2019/20 en base 

aos resultados dos dous primeiros trimestres.Esta cualificación será a base que se poderá modificar á alza 

en función do traballo desenvolvido durante o terceiro trimestre.  

 

Se non se regresa ás aulas e non se se poden realizar exames presenciais.  

 

- Alumnado que ten cualificación  ≥ 5:  

 

Poderá subir esta cualificación até un máximo de 2 puntos en función da avaliación positiva das actividades 

propostas polo profesorado.  

 

Materia: de consolidación e profundización dos dous primeiros trimestres  e aprendizaxes e competencias 

imprescindíbeis que se desenvolvan durante o terceiro trimestre para que poidan continuar avanzando na 

súa formación.  

 

- Alumnado que ten cualificación < 5:  

 

Poderá conseguir unha cualificación máxima de 5 puntos sempre que obteña unha avaliación positiva das 

actividades propostas polo profesorado para recuperar as partes suspensas.  

Recuperar a materia debe ser o principal obxectivo deste alumnado.  

 

Materia: Contidos mínimos dos dous primeiros trimestres. 

 

O tipo de actividades propostas avaliables serán: exercicios, esquemas, traballos, test, pequenas 

investigacións, probas escritas, probas orais, etc. 

As actividades deberán deberán ser manuscritas, entregadas de forma perfectamente lexible e ordenada e 

enviadas nos prazos marcados. 

 

Se se puidesen realizar exames presenciais, habería que reavaliar a situación, considerando realizar 

exames presenciais que complementen as actividades realizadas dende a casa.  

 

  


