
2ª AVALIACIÓN PERÍODO COVID-19

MODELO DE RECOLLIDA DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 1º ESO                        GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

Respecto dos alumnos con adaptacións curriculares específicas, é de notar que no seu

caso non se require de modificación ningunha, pois nos criterios específicos de

avaliación de cada un deles xa non se contemplaba a realización dun exame final de

avaliación.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 1º ESO                  GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Non houbo ningún cambio. O

criterio para a determinación da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota

correspóndese coa media aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o

20% restante responde ao traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 1º ESO                        GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final de avaliación mantense igual: o 80 % da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación (non se tivo en conta o 3º exame xa que

non o fixeron todos os alumnos), mentres que o 20% restante responde ao traballo de

clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se puido



facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se tivo en

conta á hora de calcular a media da avaliación; e 2) todas as disposicións específicas

establecidas en relación a dito exame final de avaliación deixaron de ser de aplicación

neste caso.

Respecto ao alumnado con adaptacións curriculares específicas, non se fixo ningunha

modificación de criterio.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 1º ESO                  GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Non houbo ningún cambio. O

criterio para a determinación da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota

correspóndese coa media aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o

20% restante responde ao traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 1º ESO                        GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

Respecto dos alumnos con adaptacións curriculares específicas, é de notar que no seu

caso non se require de modificación ningunha, pois nos criterios específicos de

avaliación de cada un deles xa non se contemplaba a realización dun exame final de

avaliación.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 1º ESO                GRUPO: C



MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Non houbo ningún cambio. O

criterio para a determinación da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota

correspóndese coa media aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o

20% restante responde ao traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas CURSO: 1º ESO                        GRUPO: D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final de avaliación mantense igual: o 80 % da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación (non se tivo en conta o 3º exame xa que

non o fixeron todos os alumnos), mentres que o 20% restante responde ao traballo de

clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se puido

facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se tivo en

conta á hora de calcular a media da avaliación; e 2) todas as disposicións específicas

establecidas en relación a dito exame final de avaliación deixaron de ser de aplicación

neste caso.

Respecto ao alumnado con adaptacións curriculares específicas, non se fixo ningunha

modificación de criterio.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 1º ESO                  GRUPO: D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Non houbo ningún cambio. O

criterio para a determinación da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota

correspóndese coa media aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o

20% restante responde ao traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 2º ESO                        GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se



puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

Respecto dos alumnos con adaptacións curriculares específicas, é de notar que no seu

caso non se require de modificación ningunha, pois nos criterios específicos de

avaliación de cada un deles xa non se contemplaba a realización dun exame final de

avaliación.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 2º ESO                  GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

DEPARTAMENTO:

MATERIA: Matemáticas CURSO: 2º ESO                        GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

Respecto dos alumnos con adaptacións curriculares específicas, é de notar que no seu

caso non se require de modificación ningunha, pois nos criterios específicos de



avaliación de cada un deles xa non se contemplaba a realización dun exame final de

avaliación.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 2º ESO                  GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 2º ESO GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

Respecto ao alumnado con adaptacións curriculares específicas, non se fixo ningunha

modificación de criterio.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 2º ESO                  GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao



traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 2º ESO                        GRUPO: D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

Respecto dos alumnos con adaptacións curriculares específicas, é de notar que no seu

caso non se require de modificación ningunha, pois nos criterios específicos de

avaliación de cada un deles xa non se contemplaba a realización dun exame final de

avaliación.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Agrupamento de Matemáticas       CURSO: 2º ESO                  GRUPO: D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 80% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 20% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. O que hai que notar é que non se

puido facer o exame final de avaliación e que, por conseguinte: 1) este exame non se

tivo en conta á hora de calcular a media aritmética dos exames da avaliación; e 2) todas

as disposicións específicas establecidas en relación a dito exame final de avaliación

deixaron de ser de aplicación neste caso.

DEPARTAMENTO: Matemáticas



MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 3º ESO GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A ponderación segue sendo a mesma,

o único que  a nota desta segunda avaliación obtense contando un 90 % a única proba

escrita realizada e o 10% a nota de traballo (traballo de clase, tarefas para casa,

caderno).

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 3º ESO                        GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A ponderación segue sendo a mesma,

o único que  a nota desta segunda avaliación obtense contando un 90 % a única proba

escrita realizada e o 10% a nota de traballo (traballo de clase, tarefas para casa, caderno)

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 3º ESO                        GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A ponderación segue sendo a mesma,

o único que  a nota desta segunda avaliación obtense contando un 90 % a única proba

escrita realizada e o 10% a nota de traballo (traballo de clase, tarefas para casa, caderno)

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 4º ESO                        GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A ponderación segue sendo a mesma,

o único que  a nota desta segunda avaliación obtense contando un 90 % a única proba

escrita realizada e o 10% a nota de traballo (traballo de clase, tarefas para casa, caderno)

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas CURSO: 4º ESO                        GRUPO: B



MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 30% da nota corresponde ao primeiro

exame realizado e o 70% ao segundo. Despois, aplícase o 90%  a nota obtida facendo a

media ponderada dos dous exames da avaliación, mentres que o 10% restante responde

ao traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas                        CURSO: 4º ESO                        GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A ponderación segue sendo a mesma,

o único que  a nota desta segunda avaliación obtense contando un 90 % a única proba

escrita realizada e o 10% a nota de traballo (traballo de clase, tarefas para casa, caderno)

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas       I                 CURSO: 1º Bacharelato                GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A nota final da segunda avaliación

obtense ponderando cun 90% a nota desta única proba escrita e un 10% o traballo diario

do alumno/a.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas        I                CURSO: 1º Bacharelato              GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A nota final da segunda avaliación

obtense ponderando cun 90% a nota desta única proba escrita e un 10% o traballo diario

do alumno/a.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas aplicadas ás CC. SS. I  CURSO: 1º BacharelatoGRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: Debido ás circunstancias

excepcionais só houbo un exame nesta avaliación. A nota final da segunda avaliación



obtense ponderando cun 90% a nota desta única proba escrita e un 10% o traballo diario

do alumno/a.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas II                 CURSO: 2º Bacharelato              GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para o cálculo da nota

final modificouse. Non se puido levar a cabo o exame final polo que nesta avaliación só

se terá en conta o exame parcial que ponderaba, segundo os criterios de avaliación

previos, o 30%. Coa modificación aplicada para esta avaliación, o exame parcial

ponderará agora o 90 % da nota, mantendo o 10% da nota de traballo diario.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas       I I                CURSO: 2º Bacharelato             GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 90% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 10% restante responde ao

traballo de clase e ao caderno de traballo do alumnado. Non se fixeron modificacións.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Matemáticas aplicadas ás CC. SS. II      CURSO: 2º Bacharelato

GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 90% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 10% restante responde ao

traballo diario. O que hai que notar é que non se respecta o punto que establece que se

fará un mínimo de dous exames por avaliación, pois o segundo exame non se puido

facer debido ás medidas de confinamento. É dicir, que a media aritmética se fai

utilizando os resultados dun único exame realizado.

DEPARTAMENTO: Matemáticas

MATERIA: Métodos estatísticos e numéricos      CURSO: 2º Bacharelato

GRUPO: (A+B+C)



MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS: O criterio para a determinación

da nota final da avaliación mantense igual: o 90% da nota correspóndese coa media

aritmética de todos os exames da avaliación, mentres que o 10% restante responde ao

traballo diario. O que hai que notar é que non se puido facer o exame finaldebido ás

medidas de confinamento. É dicir, que a media aritmética se fai utilizando os resultados

dun único exame realizado.


