
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2019-2020 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN.  

O aprobado tanto dunha avaliación, coma do curso, establécese, como mínimo, nun 5.  

As aproximacións faranse por defecto ao anterior número enteiro. De maneira 

excepcional poderase utilizar o seguinte criterio {[Parte decimal ≥ ,75] → aproximarase 

por exceso ao seguinte enteiro } sempre que o profesorado considere que hai unha 

evolución positiva no/a alumno/a e contribúa positivamente ao desenvolvemento do/a 

mesmo/a O carácter excepcional desta medida fai que non se poderá utilizar 

habitualmente, é dicir, un/unha alumno/a non poderá verse beneficiado/a pola mesma en 

tódalas avaliacións. 

A cualificación numérica de cada avaliación calcularase da seguinte maneira: 

1º e 2º ESO 

Probas escritas 80% 

Traballos 10% 

Observación na aula 10% 

3º e 4º ESO Acad / Aplic 

Probas escritas 90% 

Traballos e Observación na aula 10% 

1º e 2º Bacharelato (Mat I  – Mat aplicadas ) 

Probas escritas 90% 

Traballos e Observación na aula 10% 

 Ao alumnado de Matemáticas I e II que asista a Afondamento valorarase o seu 

traballo a través de probas escritas, orais, traballos e observación diaria. Estes traballos 

puntuaranse sobre 1 punto. Incluiranse no apartado de traballos e observación na aula 

de Matemáticas I e II (respectivamente) 

Os traballos non se recollerán fóra de prazo. Con carácter excepcional, recolleranse ao 

día seguinte cunha penalización dun 50% sobre a nota do traballo. 

Os traballos de pendentes hai que entregalos en prazo xa que o alumnado disporá, 

como mínimo, dun mes para facelos. 

Por avaliación faranse, como mínimo, dous exames. O peso de cada exame: 



 na ESO será o mesmo sobre a nota final da avaliación.  

 no Bacharelato variará en función da cantidade materia que abarque cada 

exame. Establecerase como ponderación de partida: Ex1 40% + Ex2 60%. Se o 

profesorado quere cambiala deberá avisar ao alumnado con anterioridade. 

Para calculala media de cada avaliación non é imprescindible unha cualificación 

mínima nos exames.  

En 1º e 2º da ESO, a cualificación de Xuño será igual a media aritmética das 

cualificacións das tres avaliacións. Para calculala utilizarase a nota non aproximada de 

cada avaliación. Ó alumnado  ao que esta nota lle saia inferior a 5 terá que facer o exame 

de setembro. 

En 1º e 2º da ESO e con carácter xeral non haberá recuperacións dos exames. Sen 

contradicir o anterior, o Departamento valorará casos excepcionais que poidan xurdir ao 

longo do curso.  

Nos demais niveis, a cualificación de Xuño será igual a media aritmética das 

cualificacións das tres avaliacións. Para calculala utilizarase a nota non aproximada de 

cada avaliación. Ó alumnado ao que esta cualificación sáialle inferior a 5 poderá facer 

unha recuperación dos exames seguindo os seguintes criterios: 

 alumnado cunha soa avaliación suspensa – recuperación do exame desa 

avaliación (valorada sobre 9 puntos) 

 alumnado con máis dunha avaliación suspensa – recuperación na que entra a 

materia de todo o curso (valorada sobre 9 puntos) 

Para calculala nota final de xuño: 

 alumnado cunha soa avaliación suspensa. Considerarase a nota máis alta entre 

a nota da  recuperación e a media das notas dos exames desa avaliación, que 

chamaremos A.  Nota final desa avaliación (90% = A) + (10% observación na 

aula desa avaliación). Nota final de xuño = media aritmética das notas das tres 

avaliacións sen aproximar. Ó alumnado  ao que esta nota lle saia inferior a 5 

terá que facer o exame de setembro. 

 



 alumnado con máis dunha avaliación suspensa. Considerarase a nota máis alta  

entre a nota da recuperación e a media das notas dos exames das avaliacións, 

que chamaremos B. Nota final de xuño (90% = B) + (10% media das notas do 

apartado observación na aula das tres avaliacións). Ó alumnado  ao que esta 

nota lle saia inferior a 5 terá que facer o exame de setembro. 

En setembro examinaranse da materia de todo o curso. A cualificación desta 

convocatoria será a que obteña neste exame que se cualificará sobre 10 puntos. 

Para os distintos niveis, os exames que se fagan serán os mesmos. Se por cuestións 

horarias non poden ser iguais serán o máis parecidos posible. En setembro, tamén será o 

mesmo exame para os distintos grupos do mesmo nivel independentemente do/a 

profesor/a que lle imparta clase. O que se pretende e unificar criterios e estandarizar a 

ensinanza nese nivel. 

 


