
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

EN 1º, 2º E 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

1ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames escritos que incluirán toda a materia dada desde o 

comezo do curso hasta o momento do exame. O segundo exame terá valor dobre que o  

primeiro. 

 

2ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames que terán o mesmo peso e incluirán os seguintes 

contidos: 

 Primeiro exame: Primeira avaliación máis a materia dada da segunda. 

 Segundo exame: Toda a materia dada na segunda avaliación. 

 

3ª AVALIACIÓN: Realizaranse tres exames que terán o mesmo peso e incluirán os seguintes 

contidos: 

 Primeiro exame: Primeira avaliación máis a materia dada da terceira. 

 Segundo exame: Segunda avaliación máis a materia dada da terceira. 

 Terceiro exame: Toda a materia dada na terceira avaliación. 

 

 

EN 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  

1ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames escritos que incluirán toda a materia dada desde o 

comezo do curso hasta o momento do exame. O segundo exame terá valor dobre que o  

primeiro. 

 

2ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames que terán o mesmo peso e incluirán os seguintes 

contidos: 

 Primeiro exame: Primeira avaliación máis a materia dada da segunda. 

 Segundo exame: Toda a materia dada na segunda avaliación. 

 

3ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames, o primeiro terá valor dobre que o segundo, e 

incluirán os seguintes contidos: 

 Primeiro exame: Primeira e segunda avaliacións máis a materia dada da terceira. 

 Segundo exame: Toda a materia dada na terceira avaliación. 

 



 

A nota de cada avaliación ordinaria nos grupos da ESO estará constituída nun 85% pola 

cualificación obtida polos correspondentes exames xa mencionados, en nun 15% polas 

anotacións que o profesor teña en cada período relativas a: 

1. Probas de control, orais ou escritas sobre cuestión teóricas e exercicios prácticos 

propostos  aos alumnos sen previo aviso e referidas á lección en curso ou á lección 

inmediatamente anterior á data en que a proba teña lugar. 

2. Preguntas na clase que servirán para valorar os coñecementos teórico-prácticos 

acadados polo alumno e o emprego adecuado da ferramenta matemática, así como o 

rigor no razoamento e a linguaxe utilizada. 

3. Traballos voluntarios realizados polos alumnos a proposta do profesorado. 

4. Na segunda avaliación, a lectura dun libro relacionado coas matemáticas proposto polo 

Departamento e do cal o alumno terá que realizar ben unha proba escrita na aula, ben 

unha ficha de lectura fora da aula (segundo o criterio do profesorado) 

 

Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou máis 

puntos sobre dez. 

A nota final do curso calcularase do seguinte modo: 

𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂𝟏ª + 𝟐 · 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟐ª + 𝟑 · 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟑ª

𝟔
 

 Esta nota final será redondeada á súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a 

progresión observada polo alumno ao longo do curso. 

 

 No caso de que esta 𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 fora inferior a 5, pero o alumno aprobara a terceira 

avaliación, a súa nota final sería un cinco. 

 

EN PRIMEIRO DE BACHARELATO 

1ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames escritos que incluirán toda a materia dada desde o 

comezo do curso hasta o momento do exame. O segundo exame  valerá o dobre que o  primeiro. 

 

2ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames que terán o mesmo peso e incluirán os seguintes 

contidos: 

 Primeiro exame: Primeira avaliación máis a materia dada da segunda. 

 Segundo exame: Toda a materia dada na segunda avaliación. 

 

3ª AVALIACIÓN: Realizaranse tres exames que terán o mesmo peso e incluirán os seguintes 

contidos: 

 Primeiro exame: Primeira avaliación máis a materia dada da terceira. 

 Segundo exame: Segunda avaliación máis a materia dada da terceira. 



 Terceiro exame: Toda a materia dada na terceira avaliación. 

 

A nota de cada avaliación ordinaria nos grupos de 1º de Bacharelato, tanto en Matemáticas I 

como en Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I, estará constituída nun 90% pola 

cualificación obtida polos correspondentes exames xa mencionados, en nun 10% polas 

anotacións que o profesor teña en cada período relativas a: 

1. Probas de control, orais ou escritas sobre cuestión teóricas e exercicios prácticos 

propostos  aos alumnos sen previo aviso e referidas á lección en curso ou á lección 

inmediatamente anterior á data en que a proba teña lugar. 

2. Preguntas na clase que servirán para valorar os coñecementos teórico-prácticos 

acadados polo alumno e o emprego adecuado da ferramenta matemática, así como o 

rigor no razoamento e a linguaxe utilizada. 

3. Traballos voluntarios realizados polos alumnos a proposta do profesorado. 

 

Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou máis 

puntos sobre dez. 

A nota final do curso calcularase do seguinte modo: 

𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂𝟏ª + 𝟐 · 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟐ª + 𝟑 · 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟑ª

𝟔
 

 Esta nota final será redondeada á súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a 

progresión observada polo alumno ao longo do curso. 

 

 No caso de que esta 𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 fora inferior a 5, pero o alumno aprobara a terceira 

avaliación, a súa nota final sería un cinco. 

 

 

EN SEGUNDO DE BACHARELATO 

1ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames escritos que incluirán toda a materia dada desde o 

comezo do curso hasta o momento do exame. O segundo exame  valerá o dobre que o  primeiro. 

 

2ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames que terán o mesmo peso e incluirán os seguintes 

contidos: 

 Primeiro exame: Primeira avaliación máis a materia dada da segunda. 

 Segundo exame: Toda a materia dada na segunda avaliación. 

 

3ª AVALIACIÓN: Realizaranse dous exames, o primeiro terá valor dobre que o segundo, e 

incluirán os seguintes contidos: 



 Primeiro exame: Primeira e segunda avaliacións máis a materia dada da terceira. 

 Segundo exame: Toda a materia dada na terceira avaliación. 

 

A nota de cada avaliación ordinaria nos grupos de 2º de Bacharelato, tanto en Matemáticas II 

como en Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, estará constituída nun 90% pola 

cualificación obtida polos correspondentes exames xa mencionados, en nun 10% polas 

anotacións que o profesor teña en cada período relativas a: 

1. Probas de control, orais ou escritas sobre cuestión teóricas e exercicios prácticos 

propostos  aos alumnos sen previo aviso e referidas á lección en curso ou á lección 

inmediatamente anterior á data en que a proba teña lugar. 

2. Preguntas na clase que servirán para valorar os coñecementos teórico-prácticos 

acadados polo alumno e o emprego adecuado da ferramenta matemática, así como o 

rigor no razoamento e a linguaxe utilizada. 

3. Traballos voluntarios realizados polos alumnos a proposta do profesorado. 

 

Para superar unha avaliación, a cualificación numérica da mesma debe ser de cinco ou máis 

puntos sobre dez. 

A nota final do curso calcularase do seguinte modo: 

𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂𝟏ª + 𝟐 · 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟐ª + 𝟑 · 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟑ª

𝟔
 

 Esta nota final será redondeada á súa parte enteira por exceso ou defecto segundo a 

progresión observada polo alumno ao longo do curso. 

 

 No caso de que esta 𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 fora inferior a 5, pero o alumno aprobara a terceira 

avaliación, a súa nota final sería un cinco. 

 


