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Criterios de cualificación na ESO

 Nota (exames):
Das  cualificacións  das  probas  escritas  realizadas  en  cada  avaliación  obterase  unha primeira  nota, 
facendo a media ponderada entre aquelas, coa ponderación (en función da cantidade de materia que 
entre en cada exame) que o profesor debe comunicar ao alumnado con anterioridade á realización da 
última proba da avaliación. 

 Nota resumo da avaliación:
Para a nota resumo da avaliación terase en conta a  nota dos exames nun 75%, e a actitude do 
alumno cara a materia ( seguimento diario) nun 25%.
Se algunha das cualificacións das probas escritas é menor que tres, a nota resumo da avaliación 
será inferior a 4’5.

Os cálculos de tódalas medias referidas nestes criterios faranse cunha aproximación de dúas cifras 
decimais. Pola contra, na lexislación vixente consta que o alumnado debe recibir unha cualificación 
enteira entre 1 e 10. Xa que logo, a nota que constará en calquera acta oficial (e polo tanto, no boletín 
de cualificacións) será sempre a aproximación enteira por redondeo da correspondente nota resumo da 
avaliación.

 Nota definitiva da avaliación:
Evidentemente, se o alumno ou alumna non ten a obriga nin quere voluntariamente presentarse á proba 
de  recuperación  para  subir  nota,  a  nota  definitiva  da  avaliación  será  a  antedita  nota  resumo  da 
avaliación.

O alumnado que ten suspensa unha avaliación (nota resumo da avaliación inferior a 4’5) ten a obriga 
de presentarse á correspondente proba de recuperación. Nese caso,  a nota definitiva da avaliación 
calcularase  do  mesmo  xeito  ca  nota  resumo  da  avaliación,  collendo  como  nota  de  exame  a 
cualificación obtida na recuperación.

Queda a criterio do profesor (en función das expectativas que ten o alumno na materia, da carga de 
traballo que o profesor teña nese momento, etc), decidir se un alumno ou alumna que ten a avaliación  
aprobada (nota resumo da avaliación maior ou igual a 4’5), se pode presentar voluntariamente a proba 
de recuperación, co obxecto de mellorar a cualificación.

 Nota resumo de xuño:
A nota resumo de xuño será a media aritmética das notas definitivas das tres avaliacións, excepto en 
dous casos:

Algunha das notas definitivas das avaliacións sexa inferior a 3’5.
Dúas das tres avaliacións estean suspensas (dúas notas definitivas menores que 4’5)

Nestes supostos, a nota resumo de xuño será a menor entre a referida media aritmética e un 4.

En casos debidamente xustificados (como por exemplo un desequilibrio considerable nas datas de  
avaliación), o profesor poderá estabelecer unha ponderación distinta entre as tres avaliacións. De ser  
así,  as ponderacións  deben ser establecidas e comunicadas ao alumnado antes da realización do  
último exame da 3ª avaliación.
 Nota definitiva de xuño:
Dentro da autonomía que lle outorga a Programación de Aula e tratando de fomentar a lectura e a 
integración  das  TICs,  o  profesorado  poderá valorar  de  forma especial  a  realización  das  seguintes 
actividades:

A realización de, cómo moito, un curso virtual na plataforma Moodle (actividade proposta 
no Anexo III). A súa valoración máxima concreta dependerá da magnitude dos contidos e 
tarefas encomendados nel, non podendo ser superior a 1,5 puntos.
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A elaboración de,  como moito,  un traballo  sobre un libro relacionado coas matemáticas 
(actividade  proposta  no  Anexo  IV).  A súa  valoración  máxima  concreta  dependerá  da 
extensión e dificultade do libro, non podendo ser superior a 1 punto.

No caso de que a nota resumo de xuño sexa positiva (maior ou igual que 4’5), incrementarase, se é que 
procede, coas puntuacións complementarias outorgadas polas actividades anteriores,  obtendo a nota 
definitiva de xuño.

Pola contra, se a nota resumo de xuño é negativa (menor que 4’5), non procederá o anterior incremento 
(queda pendente para setembro), considerando como nota definitiva de xuño a referida nota resumo 
negativa. 

 Nota resumo de setembro:
Se a nota definitiva de xuño resulta negativa (inferior a 4’5) o alumno ou alumna deberá presentarse 
aos exames extraordinarios de setembro, que serán elaborados en base aos contidos mínimos, polos 
membros do Departamento que impartan clase no nivel correspondente.

Dado o seu carácter extraordinario, non se reservará ningún porcentaxe da nota para a actitude do 
alumno cara a materia, considerando como nota resumo de setembro a cualificación obtida no exame.

 Nota definitiva de setembro:
No caso de que a nota resumo de setembro sexa positiva (maior ou igual que 4’5), incrementarase, se é 
o caso, coas puntuacións complementarias pendentes de xuño,  obtendo a nota definitiva de setembro.

Pola contra,  se a  nota resumo de setembro é  negativa (menor que 4’5),  non procederá o anterior 
incremento  (perdéndose  para  sempre  a  puntuación  complementaria),  considerando  como  nota 
definitiva de setembro a referida nota resumo negativa.
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Criterios de cualificación no Bacharelato

 Nota (exames):
Das  cualificacións  das  probas  escritas  realizadas  en  cada  avaliación  obterase  unha primeira  nota, 
facendo a media ponderada entre aquelas, coa ponderación (en función da cantidade de materia que 
entre en cada exame) que o profesor debe comunicar ao alumnado con anterioridade á realización da 
última proba da avaliación. 

 Nota resumo da avaliación:
Para a nota resumo da avaliación terase en conta a  nota dos exames nun 90%, e a actitude do 
alumno cara a materia (seguimento diario) nun 10%.
Se algunha das cualificacións das probas escritas é menor que 3’5, a nota resumo da avaliación 
será inferior a 4’5.

Os cálculos de tódalas medias referidas nestes criterios faranse cunha aproximación de dúas cifras 
decimais. Pola contra, na lexislación vixente consta que o alumnado debe recibir unha cualificación 
enteira entre 0 e 10. Xa que logo, a nota que constará en calquera acta oficial (e polo tanto, no boletín 
de cualificacións) será sempre a aproximación enteira por redondeo da correspondente nota resumo da 
avaliación.

 Nota definitiva da avaliación:
Evidentemente, se o alumno ou alumna non ten a obriga nin quere voluntariamente presentarse á proba 
de  recuperación  para  subir  nota,  a  nota  definitiva  da  avaliación  será  a  antedita  nota  resumo  da 
avaliación.

O alumnado que ten suspensa unha avaliación (nota resumo da avaliación inferior a 4’5) ten a obriga 
de presentarse á correspondente proba de recuperación. Nese caso,  a nota definitiva da avaliación 
calcularase  do  mesmo  xeito  ca  nota  resumo  da  avaliación,  collendo  como  nota  de  exame  a 
cualificación obtida na recuperación.

Queda a criterio do profesor (en función das expectativas que ten o alumno na materia, da carga de 
traballo que o profesor teña nese momento, etc), decidir se un alumno ou alumna que ten a avaliación  
aprobada (nota resumo da avaliación maior ou igual a 4’5), se pode presentar voluntariamente a proba 
de recuperación, co obxecto de mellorar a cualificación.

 Nota resumo de xuño:
A nota resumo de xuño será a media aritmética das notas definitivas das tres avaliacións, excepto en 
dous casos:

Algunha das notas definitivas das avaliacións sexa inferior a 3’5.
Dúas das tres avaliacións están suspensas (dúas notas definitivas menores que 4’5)

Nestes supostos, a nota resumo de xuño será a menor entre a referida media aritmética e un 4.

Seguindo os criterios das PAAU, en Matemáticas II e en Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 
de segundo curso de bacharelato, farase o exposto no parágrafo precedente pero avaliando por bloques 
temáticos e calculando a media ponderada das notas definitivas dos tres bloques coa ponderación que 
se indica en cada caso:

Materia Bloque
1

Pond
. Bloque 2 Pond

. Bloque 3 Pond
.

Matemáticas 
II Álxebra 30% Xeometrí

a 30% Análise 40%

Mat. Aplic. II Álxebra 30% Análise 30% Estatístic
a 40%
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No suposto  de  que  non  se  chegara  a  impartir  toda  a  programación  prevista,  o  profesor  podería 
modificar, en consonancia coa cantidade de materia non impartida, estas ponderacións. De ser así, as 
novas ponderacións deben ser establecidas e comunicadas ao alumnado antes da realización do último 
exame do 3º bloque temático.

 Nota definitiva de xuño:
Dentro da autonomía que lle outorga a Programación de Aula e tratando de fomentar a lectura e a 
integración  das  TICs,  o  profesorado poderá  valorar  de  forma especial  a  realización  das  seguintes 
actividades:

A realización de, como moito, un curso virtual na plataforma Moodle (actividade proposta 
no Anexo III). A súa valoración máxima concreta dependerá da magnitude dos contidos e 
tarefas encomendados nel, non podendo ser superior a 1,5 puntos.

A elaboración de,  como moito,  un traballo  sobre un libro relacionado coas matemáticas 
(actividade  proposta  no  Anexo  IV).  A súa  valoración  máxima  concreta  dependerá  da 
extensión e dificultade do libro, non podendo ser superior a 1 punto.

No caso de que a nota resumo de xuño sexa positiva (maior ou igual que 4’5), incrementarase, se é que 
procede, coas puntuacións complementarias outorgadas polas actividades anteriores,  obtendo a nota 
definitiva de xuño.

Pola contra, se a nota resumo de xuño é negativa (menor que 4’5), non procederá o anterior incremento 
(queda pendente para setembro), considerando como nota definitiva de xuño a referida nota resumo 
negativa. 

 Nota resumo de setembro:
Se a nota definitiva de xuño resulta negativa (inferior a 4’5) o alumno ou alumna deberá presentarse 
aos exames extraordinarios de setembro, que serán elaborados en base aos contidos mínimos, polos 
membros do Departamento que impartan clase no nivel correspondente.

Dado o seu carácter extraordinario, non se reservará ningún porcentaxe da nota para a actitude do 
alumno cara a materia, considerando como nota resumo de setembro a cualificación obtida no exame.

 Nota definitiva de setembro:
No caso de que a nota resumo de setembro sexa positiva (maior ou igual que 4’5), incrementarase, se é 
o caso, coas puntuacións complementarias pendentes de xuño,  obtendo a nota definitiva de setembro.

Pola contra,  se a  nota resumo de setembro é  negativa (menor que 4’5),  non procederá o anterior 
incremento  (perdéndose  para  sempre  a  puntuación  complementaria),  considerando  como  nota 
definitiva de setembro a referida nota resumo negativa.
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