
AVALIACIÓN NA ESO

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Entenderase que avaliación non é  sinónimo de exame. Avaliar implica aplicar crite-

rios para xulgar a proximidade dos resultados académicos cos obxectivos programados.

A avaliación, máis que un acontecemento puntual, será un proceso continuo que
empeza na avaliación inicial do alumnado para observar o seu bagaxe cognoscitivo, e con-
clúe cando, coñecidos os resultados, nos comprometemos a coñecer as causas que os xe-
raron.

A diversidade dos contidos vai requirir, como no caso dos métodos, instrumentos de ava-
liación de actitude moi variados.

Serán INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

• As tarefas propostas para o alumnado dentro da aula ou para casa (20%)

• As probas escritas (80%)

Dentro das tarefas propostas polo profesor están incluídas:

1. Tarefas de clase  :  Actividades propostas polo profesor que poden ser escitas ou orais. 

2. Análise dos cadernos e/ou os traballos escritos   que proporcionará un recurso para
valorar a capacidade de organizar a información, o uso da terminoloxía con precisión e o
seu dominio das técnicas de comunicación escrita.

3. Tarefas para casa:   Actividades propostas polo profesor para reforzar os coñecementos
adquiridos na aula

Cada profesor decidirá ao longo de cada avaliación cales son as máis convenientes
en cada momento, tendo en conta a evolución do grupo e de cada un dos alumnos/as.

As probas escritas incluirán os estándares de aprendizaxe avaliables relacionados
cos contidos traballados

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Cualificación de cada avaliación
Obterase segundo o seguinte criterio:

◦ Tarefas propostas (20%): A puntuación total deste apartado é de 2 puntos que o
alumnado irá acadando ao longo da avaliación en diferentes tarefas orais ou escri-
tas, propostas polo docente para realizar na clase ou na casa. A cualificación será a
media aritmética ou ponderada das cualificacións obtidas polos alumnos nas dife-
rentes tarefas. 

◦ Probas escritas (80%): Os 8 puntos correspondentes deste apartado será a
cualificación media que resulta das cualificacións obtidas polo alumnado nas
probas escritas, onde serán avaliados todos os estándares de aprendizaxe co-
rrespondentes aos contidos impartidos realizadas. 

◦ Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por avaliación. 

◦ No caso do alumnado que curse a materia de Matemáticas Orientadas ás En-
sinanzas Aplicadas a ponderación entre as tarefas propostas e as probas es-
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critas será 30 e 70%, respectivamente, debido ás características deste alumna-
do, moitos deles procedentes de PMAR, que acostuma presentar serias dificulta-
des na área.

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 escrita de recuperación das avaliacións
cualificadas negativamente ou de toda a materia, se fose necesario. 

Avaliación ordinaria
A cualificación da avaliación ordinaria obterase do seguinte modo:

◦ O 80% da cualificación será a cualificación media da totalidade das probas escri-
tas realizadas polo alumno ao longo do curso

◦ O 20% da puntuación será a cualificación media das tarefas  realizadas  polo
alumno ao longo do curso. 

◦ Para aprobar a materia a cualificación debe ser superior a 5.

Avaliación extraordinaria
       
       No caso de non aprobar na avaliación ordinaria, o alumno deberá examinarse na convoca-
toria extraordinaria da totalidade da materia dada, nas datas fixadas pola xefatura de estudos. 
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECU-
PERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

O seguimento dos alumnos de ESO que teñan as matemáticas dun curso ou cursos an-
teriores avaliadas negativamente será coordinado polo Xefe/a de Departamento, e realizado
polo profesorado que imparta a materia no nivel e grupo no que o alumno estea matriculado no
presente curso académico.  En todo caso estableceranse as seguintes medidas de atención
para este alumnado:

• Para a cualificación da materia pendente teranse en conta:

◦ Boletíns de exercicios   realizados polos alumnos/as durante a avaliación

◦ Probas escritas  , realizadas ao final de cada avaliación nas datas acorda-
das polo departamento.

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

• A cualificación de cada avaliación virá dada polos boletíns de exercicios pro-
postos aos alumnos (2 puntos) e a proba escrita (8 puntos).

Boletín de exercicios: Os alumnos/as deberán realizar e entregar no prazo establecido, os
boletíns de exercicios de recuperación que o profesor lles propoña. Para a súa elaboración
os alumnos/as contarán coa axuda dos profesores/as do departamento, que resolverán cal-
quera dúbida. 

Probas escritas: Os alumnos/as deberán realizar, en cada avaliación, unha proba escrita
composta de cuestións semellantes ás dos boletíns que resolveron. Estas probas serán
propostas polo Xefe/a de Departamento e corrixidas polo profesorado correspondente e a
súa finalidade será constatar se os alumnos/as acadaron os obxectivos mínimos das mate-
máticas pendentes, correspondentes á parte que repasaron nos cadernos. 

• Os alumnos que non consigan unha nota superior a 5 nalgunha das avaliacións,
poderán presentarse a un exame, no mes de maio, onde se examinarán da ava-
liación suspensa ou da totalidade da materia, no caso de non ter aprobadas as
dúas avaliacións anteriores. 

• A cualificación final da materia calcularase facendo a media aritmética das
cualificacións de cada avaliación. 

• O alumnado que non teña superada a materia pendente na avaliación ordina-
ria, deberá presentarse na convocatoria extraordinaria a unha proba escrita
de toda a materia.

No caso dos alumnos/as do plan de mellora e seguindo  a  RESOLUCIÓN do 27 de
xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa: “O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rende-
mento con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e
de apoio que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a
avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos departa-
mentos implicados” se lles facilitará  os boletíns de exercicios de recuperación e o seu se-
guimento será competencia do profesorado que lle imparta o programa.
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