
MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A avaliación non se centrará unicamente no contido curricular propiamente dito, senón tamén na

capacidade de utilizar ese contido en situacións similares ás que terán que enfrontarse os estudantes

na súa vida diaria. Na ESO avaliaranse tamén os grados de adquisición das competencias.

Probas escritas

Os criterios xerais de corrección serán os seguintes:

 Non  é  necesario  responder  as  preguntas  seguindo  a  orde  numérica,  pero  deberá

quedar  claro  cal  é  o  exercicio  que  se  está  a  facer  e  non  intercalar  respostas  doutros

exercicios.

 É obrigatorio escribir con bolígrafo ou similar. Non se admitirán exames feitos con

lapis ou sistemas análogos.

 A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración,

podendo chegar  a  ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen

ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en

conta a presentación e desenvolvemento do problema.

 Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o

exame, podendo restarse, segundo o acordado na Comisión de Coordinación Pedagóxica do

centro,  1 punto como máximo por este concepto (cada erro ortográfico será penalizado con

0,1 puntos).

O alumno ou alumna que cometa un acto ilícito durante a realización dunha proba será avaliado
negativamente no trimestre correspondente e se este é o exame final de curso irá directamente a
setembro.

Avaliación parcial

Realizaranse tres avaliacións parciais. Durante cada unha delas, o profesor realizará como mínimo
dúas probas escritas que se basearán nos criterios de avaliación das unidades avaliadas, tendo como
finalidade a consecución dos obxectivos mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se
acumulase materia de probas anteriores, poderá establecerse máis peso para dita proba.
A incomparecencia non xustificada a un exame é motivo de suspenso no trimestre. Pola contra, no
caso de non poder asistir a un exame por un motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá
establecer outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do
alumno ata ese momento.

 Na cualificación global dun trimestre teranse en conta os seguintes elementos:



 Probas  escritas  (suporan  un  80%  da  nota  de  cada  avaliación):  A  cualificación

numérica obtida da media ponderada das probas escritas realizadas nesa avaliación.

 Traballo diario (suporan un 20% da nota de cada avaliación): A realización daquelas

actividades  propostas,  tanto  na  aula  coma  na  casa,  a  colaboración  no

desenvolvemento das clases, a participación, a voluntariedade e a actitude do alumno

na  aula  (por  actitude  enténdese:  cumprimento  das  normas,  atención,  esforzo,

interese, iniciativa, participación, traballo en equipo …).  

           Para superar a avaliación, será necesario que a nota resultante sexa igual ou superior a 5

puntos.

Recuperacións da materia por avaliacións:

Realizarase  unha  proba  escrita  de  recuperación  da  primeira  avaliación  e  outra  da  segunda
avaliación, para aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen unha cualificación igual ou superior
a 5 na avaliación parcial.
En canto á terceira avaliación, o proceso de recuperación irá incluído no exame final de xuño, como
se indica no apartado seguinte.

Avaliación ordinaria (xuño):

Farase un cálculo aritmético das tres avaliacións. No caso de ter algunha avaliación superada na
recuperación, a media farase coa nota da recuperación. Se non se supera a materia por avaliacións,
poderá recuperarse (a avaliación ou avaliacións suspensas) no exame final de xuño. Para superar a
avaliación ordinaria e necesario que a nota resultante sexa igual ou superior a 5.

Avaliación extraordinaria (setembro):

No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria

de xuño, o alumno ou alumna deberá facer unha proba extraordinaria en setembro, na que deberá

examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación

parcial superada. Esta proba escrita constará de exercicios prácticos que recollerán os aspectos máis

importantes da materia e estarán baseados sempre nos obxectivos mínimos que se recollen nesta

programación. 

Para  acadar  unha  avaliación  extraordinaria  de  setembro  positiva,  só  se  terá  en  conta  a

cualificación desta proba escrita, que deberá ser igual ou superior a 5.
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