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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación 
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de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 
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1. Criterios xerais para a avaliación e calificación do alumnado: 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A materia considerase dividida en tres avaliacións nas que se realizarán exames 
escritos ao final de cada tema. Tamén se terá en conta o traballo diario do 
alumno, esforzo, comportamento , interese e a  súa actitude ante a materia. A 
nota da avaliación será a media ponderada:  

- 70% correspondente ás probas escritas. 
- A nota correspondente ás probas escritas será a media aritmética de 

todos os exames realizados, sendo un requisito imprescindible que a nota 
mínima sexa un 3. 

- 20% valorará o traballo diario do alumno tanto na clase como na casa. 
- Traballo de clase: o alumno realizará na libreta os exercicios 

correspondentes do tema que se indiquen cada día. Aqueles exercicios 
que non se rematen na clase deberán facerse na casa. Todos os 
exercicios se corrixen na clase polo que se terá en conta que esten ben 
corrixidos. O profesor revisará as libretas periódicamente valorando 
positiva ou negativament con 0,5 o resultado do traballo realizado. 

 

- 10% entrega  e corrección na clase das fichas de repaso entregadas en 
cada tema, actitude, esforzo e interese pola materia 

En cada tema se entregarán aos alumnos fichas de repaso que serán 
feitas na clase e corrixidas polo profesor.  

Farase unha valoracion positiva da actitude e o interese do alumnado pola 
materia así como do cumplimento das normas de convivencia e respeto 
ao profesor e os compañeiros. 

Ao remate de cada avaliación o alumno poderá realizar un exame de 
recuperación. A nota da recuperación será de 5.  

 

 

 

 

 

 



1.1. Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
 

A nota final de xuño será a media aritmética das notas obtidas nas tres 
avaliacións sendo necesario obter un 5 como mínimo en cada unha delas. 

 

Nas  probas escritas se valorarán positivamente as exposicións claras e 
precisas, e negativamente as explicacións ausentes ou incorrectas. O 
descoñecemento dos contidos terá cualificación sempre negativa. O traballo 
continuado en clase, o interese e  a participación activa, será valorado 
positivamente así como o emprego de terminoloxía matemática adecuada a cada 
tema.  

 
 
 
 

1.2. Criterios para a recuperación de materias pendentes: 
 

 
Os alumnos coa materia pendente do curso anterior, realizarán unha serie de 
traballos escritos, exercicios e fichas de repaso propostos polo profesor  para 
cada trimestre. A entrega en data,  a valoración positiva deste traballo e a boa 
marcha do alumno no curso actual, suporá a recuperación da materia pendente. 
En caso contrario deberá facer un exame de contidos mínimos do curso 
pendente no mes de maio.  

De non superar esa proba, entre o período do 6 ao 22 poderá superar a materia 
a través das actividades establecidas e o seu seguimento nas horas establecidas 
de titoría para este alumnado. Entre elas:...probas escritas, traballo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Criterios de promoción do alumnado de curso/etapa: 
 

Os criterios de promoción de curso serán os establecidos na Orde do 25/01/22 
pola que se actualiza a normativa de avaliación no sistema educativo de Galicia. 
É dicir: 

 
Promocionará de curso o alumnado que supere todas as materias ou teña 
avaliación negativa en 2 materias. 

- Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir que o 
alumno/a promocione se considera que se cumpran tamén TODAS estas 
condicións: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias nas 
que estea  matriculada/o nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas 
 lle permite seguir  con éxito o curso seguinte. 

c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de 
recuperación. 

d) Que o equipo docente estime que a promoción beneficiará a súa evolución 
académica 

 

 

1.4. Criterios de Titulación: 
 

Obterá o título de graduado na ESO o alumnado que supere todas as materias. 
Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do 
título por parte dunha alumna/o, sempre que se cumpran tamén TODAS as 
condicións seguintes: 

 
a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que 
estea matriculada/o nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  

 
b) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o adquirise as competencias 
establecidas.  

 
c) Que a xuízo do equipo docente a alumna/o alcanzase os obxectivos da etapa. 

 

 

 



2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre 
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO: apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría. 
 
2.1. Metodoloxía:  

 
No periodo comprendido entre a 3º avaliación e a final faranse  actividades de 
recuperación e repaso  para aqueles alumnos que non teñan superado algunha  
avaliación. Serán actividades específicas adaptadas ás súas dificultades  co fin 
de que estas sexan superadas. 
O alumnado que obteña cualificación positiva realizará actividades de 
ampliación, repaso  e consolidación do aprendido co fin de  establecer uns 
cimentos sólidos para  á competencia matemática  do alumnado. Estas 
actividades servirán para subir a nota final nunca para baixala. 
 
 

 
2.2. Actividades tipo: 

 

1.  Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan aos 
alumnos avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 
competencia ao mesmo tempo e aplicalos en contextos diversos. 

2.  Actividades de investigación, clasificadas polo seu grao de dificultade 
(sinxelo-medio-difícil), para poder así dar mellor resposta á diversidade. 

3. Tarefas que fomenten  a reflexión e investigación e que supoñan un reto e un  
desafío intelectual para os alumnos para favorecer  o traballo individual, en 
equipo e colaborativo. 

4.  Actividades  e proxectos que supoñan o uso da lectura, escritura, TIC e a 
expresión oral mediante debates ou presentacións orais. 

5.  Procurarase organizar os contidos ao redor de núcleos temáticos próximos e 
significativos. 

6.  Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos e accesibles, tanto no que se refire ao contido como ao soporte. 

En ningún caso estas actividades supoñerán un  reducción da nota, poderán 
servir para incrementala de realizalas correctamente 
 
 
 

 



3. Protocolo para a elaboración do informe de avaliación 
individualizado: 
 

A partir das cualificación, reflexións conxuntas e conclusións extraídas da 
terceira sesión de avaliación elaborarase un informe individual de avaliación para 
cada alumno/a coa materia pendente. Nese informe concretaranse os contidos, 
criterios de avaliación, obxectivos e competencias que o alumno/a debe 
recuperar para aprobar a materia. Este informe servirá de punto de partida para 
o deseño das actividades de recuperación a desenvolver entre o 6 e 22 de xuño.  

 

4. Criterios de outorgamento de matrículas de honra na ESO: 
 

O alumnado que, despois da avaliación final de 4º curso , obtiveran unha nota 
media de 4º curso igual ou superior a 9 puntos, poderá recibir a mención de 
matrícula de honra.  
Dita mención poderá concederse, como máximo, o 5 % do total do alumnado 
matriculado no centro para ese curso. En todo caso, cando no centro docente o 
total do alumnado matriculado en cuarto curso de educación secundaria 
obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse unha soa mención de 
matrícula de honra. 

 
 
 

5. Aprobación e publicidade: 

O alumnado coñecerá con antelación o desenvolvemento das actividades e os 
contidos mínimos esixibles e a programación da materia. 

O alumnado será informado a través do medio que cada familia decidiu sempre 
con todos os permisos oportunos, este medio pode ser email ou mediante o 
sistema de mensaxería interna a través da aula virtual de  
colegiohermanosquiroga.es.  

Dende o centro se publicará toda a información referente por diversos medios 
así como por notificacións a través do sistema de ABALAR MÓBIL . En moitos 
casos o titor contactará directamente coas familias para comunicarlles a 
información que considere oportuna en función la situación académica do seu 
fillo, esta comunicación será por correo electrónico ou a través de chamadas 
telefónicas. 

  

Toda a información e publicidade específica asociada as matemáticas orientadas 
ás ensinanzas académicas publicarase na web do centro. 

 


