
 

 

ACTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

Addenda ao punto 7: Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado. 

 

MATEMÁTICAS – 2º e 4º ESO  

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS: 

 Hai tres avaliacións trimestrais. A nota de cada unha delas será o resultado da suma das 

cualificacións acadadas durante o trimestre atendendo ao número de exames e ás porcentaxes 

establecidas nos criterios de avaliación da PD.  

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

puntos sobre dez. 

A nota final do curso nos grupos da ESO, calcularase do seguinte modo: 

𝑵𝒐𝒕𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂𝟏ª + 𝟐 ∙ 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟐ª + 𝟑 ∙ 𝑵𝒐𝒕𝒂𝟑ª

𝟔
 

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

segundo a progresión observada polo alumno ao longo do curso. 

No caso de que o alumno aprobara a terceira avaliación, pero a media da nota 

final fora inferior a 5, a súa nota final sería un 5. 

Aqueles alumnos que non cheguen á nota mínima de 5, terán a opción de 

recuperar tódolos estándares de aprendizaxe durante o período de tempo que 

media á realización dos exames correspondentes ao terceiro trimestre e as 

sesións de avaliación final do alumnado de educación secundaria obligatoria. O 

alumnado suspenso deberá acadar, cando menos, unha cualificación de 5 puntos 

nunha proba de recuperación (a mesma, en forma e contidos mínimos, para cada 

nivel) para poder aprobar a materia. 

Durante ese tempo se realizarán todo tipo de actividades de apoio e reforzo para 

todo o alumnado, con entrega de boletíns con exercicios de repaso que sirvan de 

preparación das probas de recuperación.  

 

 

 



  

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 

das materias pendentes. 

 

O seguimento do alumnado con materias pendentes estará dirixido polo profesor que 

lle imparte a materia da área de  Matemáticas durante todo o curso 2022-23, asesorado, 

se fose conveniente, polo profesorado do curso anterior e coordinado polo Xefe do 

Departamento a través do curso de Alumnado con materias pendentes da Aula Virtual 

do centro. Novamente neste curso, de forma excepcional por mor da pandemia causada 

pola COVID-19, para aqueles alumnos que arrastren materias pendentes do curso 2019-

20 , elaborarase un plan de recuperación e avaliación de materias pendentes cos 

mínimos esixibles  correspondentes aos estándares mínimos imprescindibles 

traballados durante os dous primeiros trimestres do curso 2019-20. 

Para os alumnos da ESO que teñen pendente do curso anterior algunha área de 

Matemáticas : 

• Realizarase un seguimento mediante 3 cualificacións, unha por cada avaliación 

parcial, sen recuperación. En cada avaliación o profesor proporá a cada alumno 

unhas actividades, establecendo unha data límite de entrega das mesmas. Ao 

mesmo tempo fixará unha proba (a mesma, en forma e contidos mínimos, para 

cada nivel)  baseado nas actividades propostas. 

A nota de cada parcial distribúese do seguinte xeito: 

o 10% da entrega en tempo e forma, e a corrección dos exercicios dos 

boletíns.  

o 10% do traballo e participación na clase no curso actual. 

o 80% da proba escrita. 

• En caso de que a nota dos exames sexa maior que a nota obtida polo 

procedemento indicado no punto anterior, a nota final será a nota dos exames. A 

materia pendente quedará recuperada cando a media aritmética das tres 

avaliacións sexa 5 ou máis de 5. 

• No caso no que non se cumpra o punto anterior pero o alumno supere a materia 

do curso actual, tamén quedará superada a materia pendente coa cualificación 

de 5, a nota gardarase para a convocatoria final. 

• O alumnado que non supere a materia mediante as tres avaliacións parciais, nin 

supere a materia do curso actual, deberá presentarse a un exame final escrito de 



tódolos estándares de aprendizaxe no período de tempo que media á realización 

dos exames correspondentes ao terceiro trimestre e as sesións de avaliación 

final do alumnado de educación secundaria obligatoria, excepto no caso de que 

teña algunha avaliación aprobada, entón repetirá únicamente as avaliacións 

suspensas, o que dará unha nova cualificación para recalcular a media. Dita 

cualificación só terá en conta a proba escrita, pero non os traballos previos 

realizados, se fose o caso, nin a actitude. 

 

 


