
ANEXO  I  :   AVALIACIÓN  DAS  MATERIAS  “MATEMÁTICAS  I”  E

“MATEMÁTICAS APLIC. ÁS C. SOCIAIS I” DE 1º CURSO DE BACHARELATO

 

(Engadido á programación didáctica do curso 2015/2016 o 25 de abril de 2016)

   A AVALIACIÓN

        CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN

     De acordo co disposto no artigo 33º do Decreto 86/2015, do 25 de xuño (D.O.G nº 120, do 

29), polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia, as características fundamentais da avaliación no 

bacharelato serán as seguintes:

1. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica, serán os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe que     figuran nos anexos I, II e III do referido decreto.

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias, 

terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos  procesos de ensino 

como dos procesos de aprendizaxe.

3. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das 

avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún 

caso para minorar as cualificacións obtidas. 

 

4. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas  programacións 

didácticas.

               

5. A consellería con competencias en materia de educación garantirá o dereito dos alumnos e 

as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, o seu esforzo e o seu 



rendemento se valoren e se recoñezan con obxectividade, para o que establecerá os oportunos

procedementos. 

6.  O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno ou a alumna 

lograron os obxectivos e alcanzaron o adecuado grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras 

do/da estudante, coa coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das 

materias.

 

       PROCEDEMENTO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

a) Valorar a observación do traballo diario e da súa participación na aula (O).

b) Valoración da organización e calidade no caderno de traballlo (C).

c) Valoración  do  traballo  individual  e  en  grupo  proposto  de  foma natural,  peródica  e

frecuente (T).

d) Valoración dos resultados das probas escritas ou orais anunciadas con antelación sobre

unha  ou  varias  unidades  didácticas  (P1)  (dúas,  a  lo  menos,  por  avaliación  e  non

acumulativas). Valoración dos resultados de dúas probas cuatrimestrais  realizadas nos

meses de xaneiro e maio (P2).

e) Unha  avaliación  extraordinaria  no  mes  de  setembro  feita  sobre  unha  proba  escrita

(común para todos os grupos do mesmo curso), para o alumnado que non superase a

materia na avaliación ordinaria.

CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

   Debe aclararse, el primeiro lugar, que dadas a características da materia, a superación dunha

avaliación no supón a superación das anteriores; de maneira que a superación da terceira non

implica a superación automática do curso.

   O procedemento cualificador do departamento será o seguinte:

- A valoración dos instrumentos de avaliación (O), (C) e (T) en cada unha das avaliacións

supón,  conxuntamente,  o  20%  da  cualificación  da  avaliación  correspondente.  Os

resultados do instrumento (P1) constituirán o 80% restante. En consecuencia disporase

de tres cualificacións que figurarán na actas de avaliación  (E1, E2, E3).

- A valoración das probas xerais de carácter cuatrimestral (P2).



- A  cualificación  final  será  obtida  mediante  a  expresión  seguinte,  donde  aparece  o

promedio das cualificacións das avaliacións E1, E2, E3 ponderado con 2/3 e o promedio

da cualificación das probas cuatrimestrales ponderado con 1/3.

- Superarán  a  materia  en  xuño  os  alumnos  que  a  cualificación  calculada  mediante  a

aplicación da expresión precedente sexa non inferior a 5 puntos.

- Para os alumnos que non superen o curso  na convocatoria ordinaria o departamento

preparará unha proba escrita para a convocatoria de setembro, que será  común para

todos os grupos do mesmo curso.



- ANEXO II:    AVALIACIÓN DAS MATERIAS “MATEMÁTICAS II”  E  “MATEMÁTICAS

APLICADAS ÁS C. S. II” DE 2º CURSO DE BACHARELATO  (NON AFECTADO POLA

L.O.M.C.E.)

- (Engadido á programación didáctica do curso 2015/2016 o 25/04/2016)

- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- -Probas escritas teórico-prácticas sobre un ou varias unidades do curso (P1), dúas

ó longo do período de cada avaliación. Probas cuatrimestrais (P2) nos meses de

febreiro e maio.

- -Anotacións sobre o traballo na aula e o traballo individual nas tarefas propostas

en cada unha das sesión da materia (O).

- -Valoración da proba escrita do mes de setembro, común para todos os grupos do

mesmo  curso,  para  os  alumnos  que  non  superaron  o  curso  na  convocatoria

ordinaria

- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

O procedemento cualificador do departamento será o seguinte:

En cada un dos períodos de avaliación realizaranse dous exames con materia non

acumulativa (no caso das Mat. Ap. ás C. S. II, acumulativa con ponderación 1/3 e

2/3  segundo sexa  o  exame 1 ou  o  exame 2).  Estes  dous  exames  abarcarán  a

materia  correspondente  á  avaliación,  según  temporalización  acordada  na

programación.

Os  profesores  poderán realizar  recuperación  destes  exames  se  observa  unhos

resultados  moi distantes dos esperados.

A  cualificación  da  avaliación  será  obtida  como  segue:  0  90%  da  cualificación

corresponderá  ás  probas  escritas  citadas  e  o  10%  restante  á  valoración  do

instrumento (O).

Despois das tres avaliacións están a disposición tres cualificacións: E1, E2 e E3.



Ademáis  os  alumnos  realizarán  dous  exames  cuatrimestrais  de  carácter

xeneralista  e  de  repaso  e  sobre  os  contidos  mínimos  establecidos  na

programación,  que,  en  este  caso  serán  os  que  esixe  a  CIUG  para  ás  PAU.

Dispoñemos así de dúas cualificacións T1 e T2.

- A cualificación final será obtida mediante a expresión seguinte, donde aparece o

promedio das  cualificacións das  avaliacións E1,  E2,  E3 ponderado con 2/3 e o

promedio da cualificación das probas cuatrimestrales ponderado con 1/3.

-  Superarán a materia en xuño os alumnos que a cualificación calculada mediante a

aplicación da expresión precedente sexa non inferior a 5 puntos.

-  Para os alumnos que non superen o curso o departamento preparará unha proba

escrita para a convocatoria do mes de setembro que será  común para todos os

grupos da mesma materia.


