
Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

  En 2º e 4º ESO en cada avaliación, realizaranse as seguintes probas obxectivas: 

1ª AVALIACIÓN: Dous exames que incluirán os estándares de aprendizaxe traballados 

dende o comezo do curso ata o momento do exame. O segundo exame terá valor 

dobre que o primeiro. 

 Tamén se poderán realizar probas de control, orais ou escritas, sobre cuestións 

teóricas ou exercicios propostos (con ou sen aviso previo), referidos aos estándares 

traballados ata o momento de dita proba.  

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

estándares de aprendizaxe: 

Primerio exame: Os estándares correspondentes a primeira avaliación e os 

estándares dados ata ese momento correspondentes a segunda avaliación. 

Segundo exame: Tódolos estándares correspodentes a segunda avaliación. 

Tamén  se poderán realizar probas de control, orais ou escritas, sobre cuestións 

teóricas ou exercicios propostos (con ou sen aviso previo), referidos aos estándares 

traballados ata o momento de dita proba.  

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

estándares de aprendizaxe: 

Primeiro exame: Os estándares correspondentes a primeira avaliación e os 

estándares dados ata ese momento na terceira avaliación. 

Segundo exame: Os estándares correspondentes a segunda avaliación e os 

estándares dados ata ese momento na terceira avaliación. 

Terceiro exame: Tódolos estándares correspodentes a terceira avaliación. 

Tamén se poderán realizar probas de control, orais ou escritas, sobre cuestións 

teóricas ou exercicios propostos (con ou sen aviso previo), referidos aos estándares 

traballados ata o momento de dita proba. 

 

Nos exames de 2º ESO só se pode utilizar a calculadora en Xeometría e Estatística. En 

4º ESO expecificarase nos enunciados os casos nos que non se pode utilizar. En 



calquera caso, na aula explicarase o uso da mesma como ferramenta e recurso 

didáctico fundamental. 

A partir do segundo exame, ditas probas pódense realizar en dous días, de forma que 

no primeiro avalíase a parte explicada enteriormente e no segundo a parte da 

materia nova. Desta forma facilítase a realización das mesmas ao alumnado con 

necesidades específicas. 

2º ESO 

Para obter a cualificación nunha avaliación terase en conta:  

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía cun peso 

do 85% (70% os exames e 15% as probas de control) onde quedarán avaliados os 

estándares específicos dos bloques. No caso de non poder facer probas de control, 

únicamente se terán en conta as notas dos exames para a competencia matemática. 

O resto das CC : CCL, CD, CSC, CSIEE Y CEE, coas ponderacións indicadas en el apartado  

2,  un total do 15%,   avaliaranse coa rúbrica xeral que está recollida  en dito  apartado 

da presente programación, quedando así avaliados os estándares do bloque 1. 

4º ESO 

Para obter a cualificación nunha avaliación terase en conta:  

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía cun peso 

do 90% (75% os exames e 15% as probas de control) onde quedarán avaliados os 

estándares específicos dos bloques. No caso de non poder facer probas de control, 

únicamente se terán en conta as notas dos exames para a competencia matemática. 

O resto das CC: CCL, CD, CSC, CSIEE Y CEE, coas ponderacións indicadas en el apartado 

2, un total do 10%, avaliaranse coa rúbrica xeral que está recollida en dito apartado 

da presente programación, quedando así avaliados os estándares do bloque 1. 

 

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 

a materia durante o período de tempo que media entre a realización da terceira 

avaliación trimestral e a avaliación final. 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, reforzo, 

ampliación e titoría para todo o alumnado.  

 

En Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II (2º Bacharelato ), en cada 

avaliación, realizaranse dous exames ou probas específicas, con ponderacións distintas en 

función do volume da materia incluida en cada proba.  

1ª AVALIACIÓN: Cada un dos exames tratará sobre todos os estándares explicados 

dende o inicio do curso ata a celebración de cada unha desas probas. O segundo 

exame terá dobre valor có primeiro. 

2ª AVALIACIÓN: Ambos exames terán o mesmo peso e farán referencia aos seguintes 

contidos:  

     Primeiro Exame: Estándares explicados nos trimestres primeiro e segundo, ata a 

celebración da    proba.  

    Segundo Exame: Os estándares desenvolvidos na 2ª avaliación.  

3ª AVALIACIÓN: O primeiro exame terá dobre valor có segundo, distribuíndose os 

contidos deste xeito:  

     Primeiro Exame: Estándares explicados nos trimestres primeiro, segundo e 

terceiro, ata a celebración da proba. 

     Segundo Exame: Os estándares correspondentes ao terceiro trimestre.  

Tamén se poderán realizar probas de control escritas sobre exercicios propostos (con 

ou sen aviso previo), referidos aos estándares traballados en bloques actuales ou 

anteriores aos que se están traballando nese momento. 



Para obter a cualificación nunha avaliación terase en conta:  

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía cun peso 

do 95% (90% os exames e 5% as probas de control, REALIZADOS AO LONGO DO 

TRIMESTRE) onde quedarán avaliados os estándares específicos dos bloques. 

 No caso de non poder facer probas de control, únicamente se terán en conta as notas 

dos exames para a competencia matemática. 

 

O resto das CC: CCL, CD, CSC, CSIEE Y CEE, coas ponderacións indicadas en el apartado 

2, un total do 5%, avaliaranse coa rúbrica xeral que está recollida  en dito  apartado 

da presente programación, quedando así avaliados os estándares do bloque 1. 

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

ou máis puntos sobre dez. 

A nota final de Matemáticas do curso nos grupos de 2º BACH, 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. 

Para aqueles alumnos que non alcancen o aprobado en maio, o Departamento 

organizará unha proba obxetiva na convocatoria extraordinaria en xuño de 2023 (a 

mesma para todos os grupos) que será a nota da convocatoria. 

En Métodos Estatísticos e Numéricos os estándares de aprendizaxe recollidos no 

apartado 4 da programación distribúense en tres avaliacións. Os contidos a avaliar en 

cada unha delas adaptarase as circunstancias e necesidades do grupo. En cada 

avaliación farase un exame dos estándares traballados no trimestre. 



 Tamén se poderán realizar probas de control, orais ou escritas, sobre cuestións 

teóricas ou exercicios propostos (con ou sen aviso previo), referidos aos estándares 

traballados ata o momento de dita proba. 

Para obter a cualificación nunha avaliación terase en conta:  

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía cun peso 

do 95% onde quedarán avaliados os estándares específicos dos bloques.  

O resto das CC: CCL, CD, CSC, CSIEE Y CEE, coas ponderacións indicadas en el apartado 

2, un total do 5%, avaliaranse coa rúbrica xeral que está recollida en dito apartado da 

presente programación e as probas de control REALIZADOS AO LONGO DO 

TRIMESTRE, quedando así avaliados os estándares do bloque 1. 

Despóis de cada avaliación farase unha recuperación para aqueles alumnos que non 

superaran a materia do trimestre (tamén se poderán presentar a subir nota os 

alumnos que de forma voluntaria o determinen) 

A nota final de maio será a media aritmética das tres avaliacións.  

 

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

progresión observada polo alumno ao longo do curso. 

Para aqueles alumnos que non alcancen o aprobado en maio, o Departamento 

organizará unha proba obxetiva na convocatoria extraordinaria en xuño de 2023 (a 

mesma para todos os grupos) que será a nota da convocatoria. 

NOTA: 

De producirse reiteradas e inxustificadas faltas de asistencia a clase, estas serán tidas 

en conta negativamente á hora de aproximar á parte enteira a nota media de cada 

avaliación ordinaria e a nota media final do curso na área de Matemáticas II, 

Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. II e MEN 

 


