
CURSO  2021/2022 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO./ 

ADAPTACIÓN A POSIBLES ESCENARIOS (Semipresencialidade, Ensino a distancia) 

 

 

 
Para desenvolver adecuadamente a avaliación dos estándares  de aprendizaxe dos alumnos/as 

seguiranse os seguintes procedementos e utilizaranse  os seguintes instrumentos : 

 

1º,  2º E.S.O. 

 
● Observación do traballo diario do alumnado. 

A observación do que ocorre na aula día a día é unha labor fundamental do profesorado pois non todas 

as persoas se enfrontan do mesmo xeito a situacións matemáticas. Estes aspectos contarán un 20% da 

nota de cada avaliación. O profesorado estará atento aos aspectos máis relevantes (dificultades, erros, 

progresos...) do traballo de cada alumno/a. 

   

Debido á situación pola pandemia COVID non parece aconsellable a cercanía física entre profesor e 

alumno.Poderá usarse a aula virtual e o teléfono móvil do alumno para o control de deberes, traballo 

na aula e a resolución de dudas particulares de cada alumno, fotografiando éste o traballo e enviandolo 

no momento á profesor/a.   

 

 

Probas escritas ou orais. 

Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final de adquisición de conceptos e 

procedementos. 

Faranse un mínimo de tres probas por cada avaliación. A materia será acumulativa ao longo da 

avaliación de maneira que no último exame entrará toda a materia impartida ata ese momento En cada 

avaliación, a media aritmética das calificacións das probas escritas ou orais suporá o 80% da nota final 

da mesma, de modo que xunto coas notas obtidas polo traballo e participación na aula descritas no 

parágrafo anterior (20%) formarán a nota final.  

Pasada a avaliación farase un exame de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron o 

aprobado. A final de curso, un alumno que teña unha avaliación suspensa deberá realizar un exame de 

recuperación desa avaliación. Se un alumno ten máis dunha avaliación suspensa, deberá de realizar un 

exame global da materia. A nota final será a nota media das tres avaliacións. 

No caso de ter ensino non presencial o profesor fara probas telemáticas aos alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º E.S.O. 

 
● Observación do traballo diario do alumnado. 

A observación do que ocorre na aula día a día é unha labor fundamental do profesorado pois non todas 

as persoas se enfrontan do mesmo xeito a situacións matemáticas. Estes contidos actitudinais contarán 

un 20% da nota de cada avaliación. (traballo de clase,  traer os deberes feitos,  caderno de aula,  

participación en clase).O profesorado estará atento aos aspectos máis relevantes (dificultades, erros, 

progresos,...) do traballo de cada alumn@. 

Debido á situación pola pandemia COVID non parece aconsellable a cercanía física entre profesor e 

alumno. Poderá usarse a aula virtual e o teléfono móvil do alumno para o control de deberes, traballo 

na aula e a resolución de dudas particulares de cada alumno, fotografiando éste o traballo e enviandolo 

no momento á profesora.   

 

 

 

● Probas escritas ou orais. 

Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final de adquisición de conceptos e 

procedementos.. Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación ( polo menos un 

parcial e un exame final no que entrará toda a materia impartida desde o comezo da avaliación ata ese 

momento). O exame final terá un peso do 60% da nota das probas escritas e o 40% restante 

corresponderá aos exames parciais. A nota de cada avaliación será o 80% a nota obtida nas probas 

escritas e o 20% as notas obtidas no traballo e participación na aula descritas no parágrafo anterior. 

 

Pasada a avaliación farase un exame de recuperación para aqueles alumnos que non acadaron o 

aprobado. 

 

A nota final será a nota media das tres avaliacións. Se o alumno non acada a cualificación mínima de 

5, se so ten unha avaliación suspensa deberá realizar un exame de recuperación desa avaliación e se 

ten máis dunha avaliación suspensa deberá realizar un exame global da materia. 

 

No caso de ter ensino non presencial o profesor fara probas telemáticas aos alumnos mediante a 

plataforma webex, outra plataforma virtual  ou a través da  aula virtual usada ao longo do curso en 

función do seu criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º E.S.O. e 1º BACHARELATO 

  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
● Observación do traballo diario do alumnado. 

A observación do que ocorre na aula día a día é unha labor fundamental do profesorado pois non todas 

as persoas se enfrontan do mesmo xeito a situacións matemáticas. Estes contidos actitudinais contarán 

un 10% da nota de cada avaliación. O profesorado estará atento aos aspectos máis relevantes 

(dificultades, erros, progresos,...) do traballo de cada alumno/a tendo en conta: 

O interese demostrado polo alumno/a cara á asignatura. 

A actitude do alumno/a. 

O grao de participación na clase. 

A colaboración prestada polo alumno/a tanto ao profesor/a coma aos seus compañeir@s. 

Debido á situación pola pandemia COVID non parece aconsellable a cercanía física entre profesor e 

alumno. Poderá usarse a aula virtual e o teléfono móvil do alumno para o control de deberes, traballo 

na aula e a resolución de dudas particulares de cada alumno, fotografiando éste o traballo e enviandolo 

no momento á profesora.   

   

 

 

 

● Probas escritas ou orais. 

 

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación ( polo menos un parcial e un exame 

final no que entrará toda a materia impartida desde o comezo da avaliación ata ese momento). O exame 

final terá un peso do 60% da nota das probas escritas e o 40% restante corresponderá aos exames 

parciais. A nota de cada avaliación será o 90% a nota obtida nas probas escritas e o 10 % as notas 

obtidas no traballo e participación na aula descritas no parágrafo anterior. 

 

A nota final será a nota media das tres avaliacións en 4º E.S.O. e 1º de Bacharelato. 

 

A final de curso, se un alumno non acada a cualificación mínima de 5, se só ten unha avaliación 

suspensa poderá realizar un exame de recuperación desa avaliación e se  ten máis dunha avaliación 

suspensa, deberá de realizar un exame global da materia. 

 

A cualificación final dos alumnos que realicen a recuperación dunha avaliación será a media das tres 

avaliacións sustituíndo a avaliación suspensa polo 80% da nota obtida no exame de recuperación e un 

20% da nota que tiña previamente nesa avaliación.  

 

 

A cualificación final dos alumnos que realicen o exame global de toda a materia será o 80% da nota 

obtida no exame de recuperación e un 20% da nota que tiña previamente de media do curso. Se a nota 

obtida deste xeito fose inferior a 5 e o exame global de recuperación fose superior ou igual a 5, a nota 

final será un 5. 

 

No caso de ter ensino non presencial o profesor fara probas telemáticas aos alumnos mediante a 

plataforma webex, meet ou outra plataforma ou tamén a través da  aula virtual usada ao longo do curso 

en función do seu criterio. 

 

 

 



2º BACHARELATO 

 

En  Matemáticas II  e en Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II a avaliación realizarase do 

seguinte xeito: 

- En cada avaliación realizaranse como mínimo dúas probas escritas, polo menos un exame parcial 

e un examen global no entrará toda a materia estudada desde o inicio de curso ata esa data. Os 

parciais feitos suporán un 30% da nota da nota das probas escritas  e o exame global terá un peso 

do 70% da nota das probas escritas. A nota de avaliación será o 90% das probas escritas e o 10% 

da cualificación corresponderá ao traballo do alumna na aula, a participación na aula, a realización 

de tarefas encomendas,... 

- A cualificación final do alumno obterase mediante a media ponderada das cualificación das tres 

avaliacións cos seguintes pesos: 

   

 . 1ª Avaliación : 20% 

 . 2ª Avaliación:  35% 

 . 3ª Avaliación: 45% 

- Se un alumno aprobase a terceira avaliación e obtivese unha cualificación inferior a 5 mediante o 

proceso descrito, se lle outorgará unha cualificación final de 5. 

- Aquel alumnado que non acade un 5 poderá presentarse a un exame final de toda a materia e en 

caso de aprobalo terá a cualificación final de 5. 

 

 

 

En Métodos Estatísticos e Numéricos farase un exame de cada dous temas e a nota de contidos será 

a media aritmética de todas as notas obtidas ao longo da avaliación. e será un 90% da cualificación 

obtida na avaliación que xunto coas notas obtidas polo traballo e participación na aula (10%) , formarán 

a nota final. Na terceira avaliación farase unha única proba escrita dos temas 9 e 10. A cualificación 

será o 100% da nota obtida no exame. 

A cualificación global na asignatura será un 10% o traballo de aula e un 90% as notas obtidas ao longo 

do curso (35% 1ª avaliación; 35% 2ª avaliación; 30% 3ª avaliación). 

Se un alumno non acada a cualificación mínima (5) deberá de realizar un exame global da materia. 

 

En tódolos casos, no caso de ter ensino non presencial o profesor far probas telemáticas aos alumnos 

mediante a plataforma webex ou outra plataforma virtual, ou tamén a través da  aula virtual usada ao 

longo do curso en función do seu criterio. 

 

 


