
AVALIACIÓN EN BACHARELATO

PROCESOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Na avaliación do alumnado de Bacharelato, utilizaremos os seguintes instrumentos de avalia-
ción:

a) As tarefas de clase  : Neste apartado terase en conta as tarefas realizadas polo alum-
nado na clase, que poden ser tarefas escritas ou orais, propostas polo profesor.

b) As probas escritas  : que normalmente se aplicarán na avaliación dos estándares. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.

Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

Cualificación de cada avaliación
A cualificación de cada avaliación obterase do seguinte xeito:

• 15% da cualificación: Esta puntuación será acadada polo alumnado ao longo da
avaliación coas tarefas, orais ou escritas, ou probas nas que se avalíe algún están-
dar de aprendizaxe, propostas polo profesor que comunicará a puntuación outorga-
da a cada tarefa. 

• 85% da cualificación:  Obterase mediante a media aritmética ou ponderada das notas
dos exames realizados ao longo da avaliación nas que estarán incluídos todos os están-
dares de aprendizaxe correspondentes aos contidos tratados. 

RECUPERACIÓNS
• Haberá unha proba escrita de recuperación para as primeira e segunda avaliación,

no mes seguinte a cada avaliación, que incluirá os estándares de aprendizaxe ava-
liados na avaliación correspondente, para o alumnado que non acadase o aprobado.

• A finais do mes de xuño haberá unha proba final de recuperación para os alumnos
que non superasen a materia.

AVALIACIÓN ORDINARIA
A cualificación da Avaliación Ordinaria será a media ponderada das tres avaliacións, tendo 
en conta a duración da avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliados. Cando esa 
nota media sexa inferior a 5, o alumno/a deberá presentarse á proba final de recuperación.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No caso de non aprobar na avaliación ordinaria, en xuño, o alumno deberá examinarse no
mes de setembro, na data fixada pola Xefatura de estudos, en avaliación extraordinaria,
de toda a materia da programación dada durante o curso. 
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Matemáticas  II

Cualificación de cada avaliación
• Faranse dúas probas escritas no bloque de Análise e  unha proba por cada un dos

restantes tres bloques de materia, Estatística, Álxebra e Xeometría. 

• A cualificación de cada avaliación obterase como media ponderada das probas es-
critas. 

• No mes de maio haberá unha proba final de toda a materia, similar á proba na
ABAU, para todo o alumnado.

RECUPERACIÓNS
Haberá unha proba escrita de recuperación para cada bloque de materia, no mes se-

guinte á avaliación, agás na última avaliación, que a recuperación será no exame final.  

AVALIACIÓN ORDINARIA
• A cualificación da avaliación ordinaria será a media ponderada das cualificacións obti-

das en cada bloque de materia (18% para cada un dos bloques de Álxebra e Estatística
e 27% para cada un dos bloques de Análise e Xeometría) e a cualificación obtida na pro-
ba final (10%). 

• A proba final da materia servirá como recuperación para os alumnos que non obteñan o
aprobado coa media dos bloques de materia, 

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No caso de non aprobar na convocatoria ordinaria, o alumno deberá examinarse na con-

vocatoria extraordinaria, no mes de xuño, na data fixada pola Xefatura de estudos, de toda a
materia. 

IES MANUEL GARCÍA BARROS- Departamento de Matemáticas – CURSO 2019/20



Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Cualificación de cada avaliación
• Realizaranse tres avaliación parciais. 

• En cada unha das avaliacións, avaliarase un dos bloques de materia, Álxebra, Análi-
se e Estatística. 

• A cualificación de cada avaliación será a obtida polo alumno/a no correspondente
bloque de materia, Álxebra na primeira avaliación, Análise, na segunda e Estatísti-
ca, na terceira.

• A cualificación de cada bloque de materia será a media ponderada das tarefas de 
clase e/ou probas realizadas cunha parte dos estándares de aprendizaxe avaliables 
no correspondente bloque de materia e a proba final de avaliación, na que se in-
clúen todos os estándares de aprendizaxe avaliables, e que terá un peso do 70% no
bloque de análise e do 80% nos outros dous bloques.

• No mes de maio haberá unha proba final de toda a materia, similar á proba na 
ABAU.

RECUPERACIÓNS
Haberá unha proba escrita de recuperación de cada bloque de materia, no mes seguinte

a cada avaliación, agás para o bloque de Estatística, que será recuperado no exame final.  

AVALIACIÓN ORDINARIA
A cualificación final será:
◦ A media ponderada das cualificacións obtidas en cada bloque de materia, 30% para

cada bloque e a cualificación obtida no exame final,10 %.
◦ No caso de que as notas dalgún ou varios bloques sexa inferior a 4, a proba final

será asemade a proba de recuperación da materia, sendo a cualificación final a co-
rrespondente á esta proba.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
No caso de non aprobar na convocatoria ordinaria, o alumno deberá examinarse na 

convocatoria extraordinaria, no mes de xuño, na data fixada pola Xefatura de estudos, de 
toda a materia. 
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECU-
PERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE DO 
PRIMEIRO CURSO.
ALUMNOS DE BACHARELATO CON MATERIAS PENDENTES.

Matemáticas I
Os alumnos/as de Matemáticas II, de 2º de Bacharelato que teñen pendente a mate-

ria  Matemáticas I do primeiro curso deberá recuperala. 

O procedemento para recuperala será:

• A materia repartirase en tres partes, unha para cada avaliación: 

◦ Primeira parte:  Inclúe os bloques de  Aritmética e Álxebra, Trigonometría e
Números Complexos.

◦ Segunda parte: O bloque de Análise.

◦ Terceira parte: O bloque de Xeometría Analítica.

• Haberá un exame en cada avaliación, fixado pola xefatura de estudos.

• Para superar a materia terán que estar aprobadas (nota superior a 5), as tres ava-
liacións. O alumnado que non supere algunha avaliación, terá que examinarse de
toda a materia no exame do mes de maio, fixado pola xefatura de estudos. 

• Os bloques de Análise e Xeometría poderán validarse, sempre que o alumno o soli-
cite e aprobe o bloque de materia correspondente no segundo curso, na materia
Matemáticas II. A cualificación do bloque en Matemáticas I será a mesma que a do
bloque correspondente na materia Matemáticas II.  

• A cualificación na avaliación ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións
ou a cualificación da proba final, se fose o caso.

• Se un alumno/a non supera a materia na convocatoria ordinaria, terá que realizar
unha proba que inclúa todos os bloques na convocatoria extraordinaria.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

Os alumnos/as de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, de 2º de Bacharela-
to que teñen pendente a materia  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I do primeiro
curso deberán recuperala. 

O procedemento para recuperala será:

• A materia repartirase en tres partes, que coincide con  cada bloque de materia e
cada avaliación: 

◦ Primeira parte: Bloque de  Aritmética e Álxebra..

◦ Segunda parte: Bloque de Análise.

◦ Terceira parte: Bloque de Estatística.

• Haberá un exame en cada avaliación, fixado pola xefatura de estudos.

• Para superar a materia terán que estar aprobadas (nota superior a 5), as tres ava-
liacións. O alumnado que non supere algunha avaliación, terá que examinarse de
toda a materia no  último exame. 

IES MANUEL GARCÍA BARROS- Departamento de Matemáticas – CURSO 2019/20



• O bloque de Análise poderá validarse, sempre que o alumno así o solicite e aprobe
este bloque na materia Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, xa que son
contidos progresivos, tendo como cualificación a mesma que na parte de Análise na
materia do segundo curso.  

• A cualificación na avaliación ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións
ou a cualificación da proba final, se fose o caso.

• Se un alumno/a non supera a materia na convocatoria ordinaria, terá que realizar
unha proba que inclúa todos os bloques na convocatoria extraordinaria.
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