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En base á ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 
sistema educativo de Galicia,
das súas programacións didácticas que fundamentalmente afectaron aos criterios de 
cualificación e avaliación.  

  

AADDDDEENNDDAASS  
OOGGRRAAMMAACCIIÓÓNNSS
DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  

do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

, os departamentos didácticos tiveron que facer unha modificación 
das súas programacións didácticas que fundamentalmente afectaron aos criterios de 

SS  

do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

os departamentos didácticos tiveron que facer unha modificación 
das súas programacións didácticas que fundamentalmente afectaron aos criterios de 



O presente documento, da conta das modificacións realizadas, centradas fundamentalmente na 
ESO.  

 

ÍNDICE DE ADDENDAS (automático) [facendo clic sobre cada programación] 

 

1. Bioloxía e Xeoloxía. 
2. Debuxo. 
3. Economía. 
4. Educación Física. 
5. Filosofía. 
6. Física e Química. 
7. Francés. ITI (Investigación e Tratamento da Información). 
8. Grego. Cultura Clásica. 
9. Inglés. 
10. Latín. 
11. Lingua Castelá. 
12. Lingua Galega. 
13. Matemáticas. 
14. Música. 
15. Relixión Católica. 
16. Relixión Evanxélica. 
17. Tecnoloxía. 
18. Xeografía e Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDENDA A  
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste documento recóllense os cambios realizados por mor da aplicación da,  a 
orde do 25 de Xaneiro do 202 actualiza a normativa de avaliaciónna ESO. 

 
Tendo en conta as novidades que implica  a nova lei LOMLOE no apartado da 
Avaliación procedemos a actualizar e modificar  os criterios de avaliación e 
cualificación da programación.  
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Asinado:   Javier Rodríguez 
 
 
 
 
 

Xefe Departamento Bioloxía e Xeoloxía 
 

 
 



CURSO 2021 -2022 
 
 
 
 
 
Xefe do Departamento Asignaturas 

 
JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 1º ESO BiXe, 3º ESO BiXe, , 1º Bach Anatomía 
Membros do Departamento 
 

Asignaturas 
 

JOSE ANGEL RODRÍGUEZ PÉREZ 1º ESO BiXe ,4º ESO CuCi,  3º ESO BiXe, 2º 
Bach Bioloxía , 2º Bach CTMA.  

LUCÍA SOTELO ÁLVAREZ 4º ESO BiXe, 1º Bach BiXe, 1º ESO agrupamento 
Matemáticas 

  
 

1º de ESO 
 

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 
Profesores: JoseAngel Rodríguez e Javier Rodríguez 

 
3. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNO. 

 
En cada avaliación haberá: 

● Al menos dúas probas de avaliación de todos os  contidos impartidos no trimestre o seu 
valor será o 70% da nota do trimestre. 

● Os traballos de elaboración individual ou de grupo, avaliadores de aspectos 
procedementais xunto coa guía de observación do traballo en clase  suporán 30% 
restante da nota de cada avaliación. 

● Se fará a media dos apartados anteriores e se a cualificación é  de aprobado (5 puntos), a 
cualificación será de aprobado  

● A primeira e a segunda  avaliación terán unha recuperación cunha proba escrita de 
todos os  contidos impartidos no trimestre aprobando a materia no caso de superar o 
50% dos puntos do exame. A realización desta proba require a presentación previa da 
libreta de Bioloxía e Xeoloxía con tódalas actividades feitas durante o trimestre e as 
presentación feitas en soporte dixital . 

● Seguindo as Medidas de mellora para a ESO  do I.E.S. Taboada Chivite nas probas 
escritas premiarase a boa presentación e a ausencia de faltas ortográficas cun valor 
mínimo de 0,5 puntos en cada proba. 

● A cualificación final do curso será a media aritmética das tres avaliacións. 

● En todas as probas escritas de avaliación constará a cuantificación de cada pregunta. 

● O alumnado ten a obriga de presentarse as probas escritas nas datas propostas 
(acordadas previamente entre o profesor e o alumnado). Non se repetirá a proba sen 
xustificante médico de enfermidade que impida acudir ao exame ou de deber 
inexcusable dun organismo oficial. 

 

A finais de xuño a aqueles/as alumnos/as que teñan suspensa dúas ou máis avaliacións 

realizarán actividades de recuperación e reforzó e unha proba final escrita referida ós contidos 

mínimos (puntuadas cun total de 10 puntos), aprobando a materia no caso de superar o 50% dos 

puntos de exame. A realización desta proba require a presentación previa da libreta de Bioloxía e 



xeoloxía con tódalas actividades feitas durante o curso. Neste exame, se gardarán as avaliacións 

aprobadas, sendo a cualificación final a media das cualificacións das tres avaliacións. Estas 

actividades de recuperación e reforzó basearanse no informe previo de avaliación que será 

individualizado. 

  

De ser o caso, e chegar a un ensino non presencial,  tanto individual como colectivo, o 

sistema de avaliación realizarase a través da plataforma dixital do centro. As probas serán na 

medida do posible nas mesmas datas que no ensino presencial, pero adaptadas á aula virtual, 

tendo en conta que o alumnado pode non ser moi destro na escritura mediante teclado, ademais 

da posible fenda dixital. Se a situación de saúde do alumno non permite a realización das probas 

na data sinalada, buscarase unha data alternativa. A flexibilidade será o principio básico polo que 

se rexirá o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

 
O alumnado que na terceira avaliación supere a materia realizará actividades de reforzó, 
repaso ou finalización (de ser o caso que a marcha do curso impedise impartir algún 
tema da programación indispensable para o curso seguinte). Estas actividades non se 
avaliarán 
 
 

 

3º de ESO 
 

Materia: Bioloxía  e Xeoloxía 
Profesora: Javier Rodríguez García 

 
 
Criterios de cualificación e promoción: 

A cualificación global en cada unha das avaliaciónsobterase  mediante una dobreavaliación: a 
avaliación puntual e a avaliación continua. 

Avaliación puntual: terá en conta as probas escritas.  

● Realizarase como mínimo unha por avaliaciónna que se avaliaráncontidos e competencias 

● Seguindo as medidas de mellora para a ESO da competencia lingüística do I.E.S. Taboada 
Chivite, nas probas escritas premiarase a boa presentación e a ausencia de faltas ortográficas cun 
valor mínimo de 0,5 puntos en cada proba. 

● A contribución porcentual á nota de avaliación será do 60 % (6 puntos). 

Avaliación continua: terá en conta todo tipo de actividades que se realizan, tanto na aula como fóra dela, 
en relación coa materia: traballos cooperativos, prácticas, actividades extraescolares, actividades 
complementarias, traballo na casa, cadernos, tratamento da información recollida de diferentes fontes, 
exposicións orais, tarefas realizadas na aula virtual, etc. 

● A contribución porcentual á nota será do 40% (4 puntos).  
 

Se a cualificación global en cada unha das avaliacións  resulta inferior a 5 puntos recuperaríase, 
en principio, só a parte puntual  da 1º  e 2º avaliación (os exames) tendo en conta os mínimos establecidos 
na materia no grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. Esta cualificación 
“gardaríase” ata comprobar que os demais aspectos relativos á avaliación  continua se superan na seguinte 
avaliación. No caso contrario manteríase o suspenso. 



A cualificación final do curso  será a media aritmética das tres avaliacións. Se a media é inferior a 5, 
o alumno ou alumna afectada deberá realizar no mes de xuño actividades de recuperación e reforzó e un 
exame da parte suspensa da materia impartida, tendo en conta os contidos mínimos. Neste exame,  se 
gardaran avaliacións aprobadas, sendo a cualificación final a media das notas que alcance nas tres 
avaliacións. Estas actividades de recuperación e reforzó basearanse no informe previo de avaliación que 
será individualizado. 
 En todas as probas escritas de avaliación constará a cuantificación de cada pregunta. 
 

De ser o caso, e chegar a un ensino non presencial,  tanto individual como colectivo, o sistema de 
avaliación realizarase a través da plataforma dixital do centro. As probas serán na medida do posible 
nasmesmas datas que no ensino presencial, pero adaptadas á aula virtual, tendo en conta que o alumnado 
pode non ser moi destro na escritura mediante teclado, ademais da posible fenda dixital. Se a situación de 
saúde do alumno non permite a realización das probas na data sinalada, buscarase unha data alternativa. A 
flexibilidade será o principio básico polo que se rexirá o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 
 
O alumnado que na terceira avaliación supere a materia realizará actividades de reforzó, 
repaso ou finalización (de ser o caso que a marcha do curso impedise impartir algún 
tema da programación indispensable para o curso seguinte). Estas actividades non se 
avaliarán 
 
 
 
 

4º  ESO 
 

Materia:  Bioloxía  e Xeoloxía 
Profesores:  Lucía Sotelo Álvarez 

 
7.2 Criterios de cualificación e promoción: 
 

A cualificación global en cada unha das avaliacións obterase mediante una dobre avaliación: a 
avaliación puntual e a avaliación continua. 

Avaliación puntual: terá en conta as probas escritas.  

 Realizarase como mínimo unha por avaliación na que se avaliarán contidos e competencias. 

 Seguindo as medidas de mellora para a ESO  do I.E.S. Xesús Taboada Chivite, nas probas 
escritas premiarase a boa presentación e a ausencia de faltas ortográficas cun valor mínimo de 
0,5 puntos en cada proba. 

 A contribución porcentual á nota de avaliación será do 70 % (7 puntos). 

Avaliación continua: terá en conta todo tipo de actividades que se realizan, tanto na aula como fóra dela, 
en relación coa materia: traballos en grupo, prácticas, actividades extraescolares, actividades 
complementarias, traballo na casa, cadernos, tratamento da información recollida de diferentes fontes, 
exposicións orais, actividades realizadas a través da aula virtual, etc.  

 A contribución porcentual á nota será do 30% (3 puntos).  
 

Se a cualificación global en cada unha das avaliación  resulta inferior a 5 puntos recuperaríase, 
en principio, só a parte puntual (os exames) tendo en conta os mínimos establecidos na materia no grao de 
consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. Esta cualificación “gardaríase” ata comprobar que 
os demáis aspectos relativos á avaliación  continua se superan na seguinte avaliación. No caso contrario 
manteríase o suspenso. 

A cualificación final da materia será a media aritmética das tres avaliacións. Se a cualificación 
resultante é inferior a 5 o alumnado realizará actividades de recuperación e reforzó e  unha proba final 
escrita en xuño das avaliacións suspensas  da materia impartida ao longo do curso, tendo en conta os 



contidos mínimos e aprobando a materia no caso de obter unha cualificación igual ou superior a 5  ao 
facer a media das tres avalicións. 

 Se a cualificación da proba escrita ordinaria é inferior a 5, o alumnado afectado deberá realizar na 
convocatoria extraordinaria no mes de xuño un exame escrito da totalidade da materia impartida ao 
longo curso, tendo en conta os contidos mínimos. Estas actividades de recuperación e reforzobasearanse 
no informe previo de avaliación que será individualizado. 
 En todas as probas escritas de avaliación constará a cuantificación de cada pregunta. 
 

De ser o caso, e chegar a un ensino non presencial,  tanto individual como colectivo, o sistema de 
avaliación realizarase a través da plataforma dixital do centro. As probas serán na medida do posible nas 
mesmas datas que no ensino presencial, pero adaptadas á aula virtual, tendo en conta que o alumnado 
pode non ser moi destro na escritura mediante teclado, ademais da posible fenda dixital. Se a situación de 
saúde do alumno non permite a realización das probas na data sinalada, buscarase unha data alternativa. A 
flexibilidade será o principio básico polo que se rexirá o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 
 
O alumnado que na terceira avaliación supere a materia realizará actividades de reforzó, 
repaso ou finalización (de ser o caso que a marcha do curso impedise impartir algún 
tema da programación indispensable para o curso seguinte). Estas actividades non se 
avaliarán 
 
 
 

4º ESO (optativa) 
 

Materia:  Cultura Científica 
Profesores: JoseAngel Rodríguez 

 
 
 

Cualificación e promoción. 

● As probas obxectivas , cuestionarios  de aspectos conceptuais, o traballona clase suporán o 10% da 

cualificación da nota de cada avaliación. 

● As presentacións e as exposicións, que se realizarán en cada un dos temas  suporán  40% da nota de 

cada avaliación. 

● En cada avaliación haberá alo menos 1 proba escrita de aspectos conceptuais, que constara de varias 

preguntas. Nela aparecerá reflectida  a cuantificación de cada unha das preguntas. Esta proba escrita 

terá un valor do 50% da nota de cada avaliación. 

● A non presentación dun traballo nos prazos marcados suporá unha nota negativa co mesmo valor que 

se outorgue ao traballo. 

● A non presentación ou exposición  dos traballos encomendados significará o suspenso nesa 

avaliación, así como tamén o será a non presentación ó exame de avaliación. 

 

● A 1º e 2º avaliación terá unha recuperación cunha proba escrita . 

A cualificación final do curso será a media aritmética das tres avaliacións. Se a media é inferior a 5, 
o alumno ou alumna afectada deberá realizar no mes de xuño actividades de recuperación e reforzó e un 



exame da parte  da materia impartida non superada ao longo curso, tendo en conta os contidos mínimos 
aprobando a materia no caso de obter unha nota igual ou superior a 5. Estas actividades de recuperación e 
reforzó basearanse no informe previo de avaliación que será individualizado. 

 

Según o aprobado por parte da CCP, claustro de profesores e consello escolar nas súas reunións do 

30 de xuño de 2010, a partir deste curso se premiará a boa presentación e a omisión de faltas de ortografía 

cun máximo de 0,5 puntos en cada proba realizada. 

 

De ser o caso, e chegar a un ensino non presencial,  tanto individual como colectivo, o sistema de 

avaliaciónrealizarase a través da plataforma dixital do centro. As probas serán na medida do posible 

nasmesmas datas que no ensino presencial, pero adaptadas á aula virtual, tendo en conta que o alumnado 

pode non ser moidestrona escritura mediante teclado, ademais da posible fenda dixital. Se a situación de 

saúde do alumno non permite a realización das probas na data sinalada, buscaraseunha data alternativa. A 

flexibilidade será o principio básico polo que se rexirá o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

 
 
O alumnado que na tercer aavaliación supere a materia realizará actividades de reforzó, 
repaso ou finalización (de ser o caso que a marcha do curso impedise impartir algún 
tema da programación indispensable para o curso seguinte).Estas actividades non se 
avaliarán 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE DEBUXO
IES XESÚS TABOADA CHIVITE

ADDENDA Á PROGRAMACIÓN:

1º DE ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Posto que non nos centraremos nos contidos conceptuais o noso obxectivo é que adquiran toda unha serie de
contidos actitudinais e sobre todo procedimentales para que os poidan aplicar no resto das súas materias
(mapas de Historia, carteis para Lingua, etc) ou ben utilicen o que aprenden en clase para que os alumnos
elaboren a súa propia produción artística.
Con todo controlaremos a realización dos cadernos de exerciciosou portfolio de láminas, sendo necesario para
aprobar a avaliación terminar con corrección a parte do caderno ou portfolio correspondente a cada
avaliación. PARA APROBAR COMPRE TER PRESENTADAS TODAS AS LÁMINAS OU PROXECTOS DA
AVALIACIÓN.

Pondremos unha data para recoller cada lámina ou proxecto, e os alumnos ten que entregar a lámina
nesa data para ser calificada. Os profesores anotarán no seu caderno as láminas sen presentar na data
de recollida.

Se un alumno se esquece de presentar algún traballo a tempo poderá facelo ao final da avaliación nunha
segunda quenda na data que se lle indique. Aqueles alumnos que teñan olvidado presentar á tempo máis
do 50% de láminas suspenderán a avaliación.

Non se admitirán traballos presentados fora dos plazos establecidos.

No caso de ensino semi ou non presencial as láminas se presentarán a través da Aula Virtual.

● Vaise marcar data e hora de peche de recepción de traballos
● Non se admitirán traballos presentados despois do peche da recepción
● Os traballos presentados fóra de prazo serán cualificados como non presentados

Para aprobar é necesario que os alumnos acaben os traballos da avaliación e preséntenos co nivel de acabado
adecuado.
Non se permitirán traballos sucios ou mal presentados, nin engurrados.
Farase fincapé no esforzo que han de realizar os nenos para que as súas presentacións estean ben elaboradas.

Neste carto curso non temos previsto facer exames, aínda que poderanse facer probas escritas ou debuxadas
en función da marcha do curso e das necesidades pedagóxicas que se poidan detectar. No caso de que se
fagan exames estes consistirán nunha proba escrita ou debuxada que se puntúa de 0 a 10 puntos para
asegurarse de que os alumnos comprendiron e asimilaron os contidos traballados na aula. As cualificacións
destes exames formarán parte da nota de cada avaliación.



A cualificación da avaliación será nun 70% a valoración dos traballos de clase, e o outro 30% da nota
corresponderá aos exames se os houbera

Para recuperar unha avaliación suspensa o alumno debe realizar con corrección os traballos correspondentes a
devandita avaliación e/ou facer o examen correspondente.

O alumno que presente axeitadamente todos os traballos do curso recibirá un informe positivo para a promoción
na materia e aproba na Terceira Avaliación parcial a comenzo do mes de xuño.

Na Avaliación Final, para todo o alumnado que aínda estea coa Plástica non superada se establece o
seguinte: Se suspende na Terceira Avaliación ou ben aínda non superou os contidos/traballos de avaliacións
anteriores  terá que presentar na Convocatoria de Avaliación Final os traballos que lle falten ou facer outros á
proposta do profesor encargado da súa corrección e/ou facer un examen sobre os contidos tratados ó longo do
curso. Sempre se lles vai comunicar de forma pública na clase o procedemento para superar a materia.

Para o alumnado coa Plástica superada: se crearán actividades de reforzo, apoio e mesmo de ampliación que
poderían implicar un incremento da cualificación ponderada coas cualificacións das tres avaliacións parciais,
Este traballo na última etapa do curso entre a Terceira Avaliación Parcial e a Avaliación Final  desenvolvido tanto
na aula como na casa poderá servir para que o alumno aumente a súa cualificación na materia



3º DE ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Posto que non nos centraremos nos contidos conceptuais o noso obxectivo é que adquiran toda unha serie de
contidos actitudinais e sobre todo procedimentales para que os poidan aplicar no resto das súas materias
(mapas de Historia, carteis para Lingua, etc) ou ben utilicen o que aprenden en clase para que os alumnos
elaboren a súa propia produción artística.
Con todo controlaremos a realización dos cadernos de exerciciosou portfolio de láminas, sendo necesario para
aprobar a avaliación terminar con corrección a parte do caderno ou portfolio correspondente a cada
avaliación. PARA APROBAR COMPRE TER PRESENTADAS TODAS AS LÁMINAS OU PROXECTOS DA
AVALIACIÓN.

Pondremos unha data para recoller cada lámina ou proxecto, e os alumnos ten que entregar a lámina
nesa data para ser calificada. Os profesores anotarán no seu caderno as láminas sen presentar na data
de recollida.

Se un alumno se esquece de presentar algún traballo a tempo poderá facelo ao final da avaliación nunha
segunda quenda na data que se lle indique. Aqueles alumnos que teñan olvidado presentar á tempo máis
do 50% de láminas suspenderán a avaliación.

Non se admitirán traballos presentados fora dos plazos establecidos.

No caso de ensino semi ou non presencial as láminas se presentarán a través da Aula Virtual.

● Vaise marcar data e hora de peche de recepción de traballos
● Non se admitirán traballos presentados despois do peche da recepción
● Os traballos presentados fóra de prazo serán cualificados como non presentados

Para aprobar é necesario que os alumnos acaben os traballos da avaliación e preséntenos co nivel de acabado
adecuado.
Non se permitirán traballos sucios ou mal presentados, nin engurrados.
Farase fincapé no esforzo que han de realizar os nenos para que as súas presentacións estean ben elaboradas.

Neste carto curso non temos previsto facer exames, aínda que poderanse facer probas escritas ou debuxadas
en función da marcha do curso e das necesidades pedagóxicas que se poidan detectar. No caso de que se
fagan exames estes consistirán nunha proba escrita ou debuxada que se puntúa de 0 a 10 puntos para
asegurarse de que os alumnos comprendiron e asimilaron os contidos traballados na aula. As cualificacións
destes exames formarán parte da nota de cada avaliación.

A cualificación da avaliación será nun 70% a valoración dos traballos de clase, e o outro 30% da nota
corresponderá aos exames se os houbera

Para recuperar unha avaliación suspensa o alumno debe realizar con corrección os traballos correspondentes a
devandita avaliación e/ou facer o examen correspondente.

O alumno que presente axeitadamente todos os traballos do curso recibirá un informe positivo para a promoción
na materia e aproba na Terceira Avaliación parcial a comenzo do mes de xuño.

Na Avaliación Final, para todo o alumnado que aínda estea coa Plástica non superada se establece o
seguinte: Se suspende na Terceira Avaliación ou ben aínda non superou os contidos/traballos de avaliacións
anteriores  terá que presentar na Convocatoria de Avaliación Final os traballos que lle falten ou facer outros á
proposta do profesor encargado da súa corrección e/ou facer un examen sobre os contidos tratados ó longo do
curso. Sempre se lles vai comunicar de forma pública na clase o procedemento para superar a materia.



Para o alumnado coa Plástica superada: se crearán actividades de reforzo, apoio e mesmo de ampliación que
poderían implicar un incremento da cualificación ponderada coas cualificacións das tres avaliacións parciais,
Este traballo na última etapa do curso entre a Terceira Avaliación Parcial e a Avaliación Final  desenvolvido tanto
na aula como na casa poderá servir para que o alumno aumente a súa cualificación na materia



4º de ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Posto que non nos centraremos nos contidos conceptuais o noso obxectivo é que adquiran toda unha serie de
contidos actitudinais e sobre todo procedimentales para que os poidan aplicar no resto das súas materias
(mapas de Historia, carteis para Lingua, etc) ou ben utilicen o que aprenden en clase para que os alumnos
elaboren a súa propia produción artística.
Con todo controlaremos a realización dos cadernos de exerciciosou portfolio de láminas, sendo necesario para
aprobar a avaliación terminar con corrección a parte do caderno ou portfolio correspondente a cada
avaliación. PARA APROBAR COMPRE TER PRESENTADAS TODAS AS LÁMINAS OU PROXECTOS DA
AVALIACIÓN.

Pondremos unha data para recoller cada lámina ou proxecto, e os alumnos ten que entregar a lámina
nesa data para ser calificada. Os profesores anotarán no seu caderno as láminas sen presentar na data
de recollida.

Se un alumno se esquece de presentar algún traballo a tempo poderá facelo ao final da avaliación nunha
segunda quenda na data que se lle indique. Aqueles alumnos que teñan olvidado presentar á tempo máis
do 50% de láminas suspenderán a avaliación.

Non se admitirán traballos presentados fora dos plazos establecidos.

No caso de ensino semi ou non presencial as láminas se presentarán a través da Aula Virtual.

● Vaise marcar data e hora de peche de recepción de traballos
● Non se admitirán traballos presentados despois do peche da recepción
● Os traballos presentados fóra de prazo serán cualificados como non presentados

Para aprobar é necesario que os alumnos acaben os traballos da avaliación e preséntenos co nivel de acabado
adecuado.
Non se permitirán traballos sucios ou mal presentados, nin engurrados.
Farase fincapé no esforzo que han de realizar os nenos para que as súas presentacións estean ben elaboradas.

Neste carto curso non temos previsto facer exames, aínda que poderanse facer probas escritas ou debuxadas
en función da marcha do curso e das necesidades pedagóxicas que se poidan detectar. No caso de que se
fagan exames estes consistirán nunha proba escrita ou debuxada que se puntúa de 0 a 10 puntos para
asegurarse de que os alumnos comprendiron e asimilaron os contidos traballados na aula. As cualificacións
destes exames formarán parte da nota de cada avaliación.

A cualificación da avaliación será nun 70% a valoración dos traballos de clase, e o outro 30% da nota
corresponderá aos exames se os houbera

Para recuperar unha avaliación suspensa o alumno debe realizar con corrección os traballos correspondentes a
devandita avaliación e/ou facer o examen correspondente.

O alumno que presente axeitadamente todos os traballos do curso recibirá un informe positivo para a promoción
na materia e aproba na Terceira Avaliación parcial a comenzo do mes de xuño.

Na Avaliación Final, para todo o alumnado que aínda estea coa Plástica non superada se establece o
seguinte: Se suspende na Terceira Avaliación ou ben aínda non superou os contidos/traballos de avaliacións
anteriores  terá que presentar na Convocatoria de Avaliación Final os traballos que lle falten ou facer outros á
proposta do profesor encargado da súa corrección e/ou facer un examen sobre os contidos tratados ó longo do
curso. Sempre se lles vai comunicar de forma pública na clase o procedemento para superar a materia.



Para o alumnado coa Plástica superada: se crearán actividades de reforzo, apoio e mesmo de ampliación que
poderían implicar un incremento da cualificación ponderada coas cualificacións das tres avaliacións parciais,
Este traballo na última etapa do curso entre a Terceira Avaliación Parcial e a Avaliación Final  desenvolvido tanto
na aula como na casa poderá servir para que o alumno aumente a súa cualificación na materia



Addenda  
Programación didáctica Economía 

4º E.S.O. 

Curso 2021/2022 

I.E.S. Xesus Taboada Chivite 

Verín 

 

 

1.- Xustificación.- o venres 11 de febrero publicase a Orde do 25 de Xaneiro de 2022 pola que 

se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. No que entre outros 

desenvolve a avaliación na Ensinanza Secundaria Obrigatoria.  

Polo tanto  procedese a facer nova redacción da programación didáctica de economía no 

referente a avaliación. 

 

2.- O punto 7 da programación queda redactado nos siguintes térmos: 

 

7.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN.- 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL: Probas escritas ou orais de respostas curtas. Probas  

escritas ou orais de resolución de problemas. Probas escritas ou orais de: reproducción de contidos 

conceptuais importantes, de aplicar contidos, de relacionar contidos próximos. Elaboración e 

interpretación de gráficos. Probas tipo test. 

 

EXAMES: As probas serán escritas; podendo ter preguntas curtas, preguntas a desenrolar, 

preguntas tipo test e resolución de problemas. En cada unha das avaliacións farase un exame por cada 

duas unidades didácticas, que puntuarán sobre 10 puntos cada un:  

 

NOTA DE AVALIACIÓN: Será a media dos exames  que ponderarán un 80% (en cada unha 

das probas o alumno  precisa unha nota mínima de 5 para poder aprobar o exame da avaliación 

correspondente) na nota de avaliación. Ademáis valorarase positivamente o traballo do alumnado ata 

un máximo de 2 puntos ( sumaría  o 20% restante). A nota necesaria para aprobar cada avaliación é 

un 5. 

 NOTA FINAL: Será a media das tres avaliacións parciais, aplicando se fose o caso, os dous 

párrafos seguintes. 

 

- Para o alumnado coa materia aprobada despois da 3ª avaliación, proporanse actividades de 

investigación e ampliación da materia do curso, para que poidan profundizar nos coñecementos 

desenvoltos o longo do mesmo. Se o docente o considera oportuno podríanse establecer dististas 

actividades a diferente alumnado en función dos seus intereses.  

A valoración destas actividades será hasta 1 punto, a puntuación aquí obtida sumarase a nota 

media das avaliacions parciais, obtendo así a nota final 
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Para aqueles alumnos que non acaden os criterios de avaliación, programarase unha proba 

escrita de recuperación en cada avaliación (que puntuará sobre 10 puntos).Mínimo para poder 

aprobar  é de 5 puntos. 

 

Cando un alumno  non se presente a unha proba escrita, convocada previamente, será 

cualificado cunha nota de cero puntos. O profesor valorará de forma excepcional a documentación 

que presente o alumno para xustificar a ausencia, decidindo se se fai un novo exame a este. 

 

- Para o alumnado coa materia suspensa despois da 3ª avaliación, proporanse actividades de 

recuperación das partes que estén pendentes de superar, segundo o informe individualizado elaborado 

polo equipo docente. As actividades consistirán no repaso dos conceptos mais relevantes sobre as 

partes non superadas e na realización de probas, cuestionarios e/ou informes sobre as partes 

pendentes, puntuarán entre 0 e 10. 

A cualificación final do curso obterase calculando a media das avaliacións parciais superadas 

durante o curso e as puntuacións obtidas nas probas, cuestionarios e/ou informes de recuperación 

correspondentes a cada avaliación.  

 

 

 

 

 

 

Venancio Feal Salido. 



ADDENDA MODIFICACIÓN AVALIACIÓN FINAL ESO EDUCACIÓN FISICA 

      En relación  coa ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 

nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

sistema educativo de Galicia, en particular nos apartados 7 e 8 o Departamento de Educación Física 

establece o seguinte para o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

(6- 22 xuño) 

1. Alumnado coa  materia superada 

      Faremos  actividades de repaso dos contidos prácticos traballados ó longo do curso, así coma 

gimkanas e competicións dos diversos deportes practicado no curso, o obxectivo  destas 

competicións será o traballo colaborativo e lúdico, reforzando valores vistos no curso como o 

compañeirismo, o respecto e a responsabilidade, incidindo na importancia da atención á diversidade, 

á inclusión e á igualdade. 

A avaliación final será ponderada da seguinte maneira: 

 Opción 1: Alumnos que NON realicen ningunha actividade do 6-23 xuño 

A nota final será a media aritmética da nota dos tres trimestres do curso.  

 Opción 2: Alumnos que SI realicen as actividades previstas polo departamento no período do 

6-23 xuño. 

      As actividades realizadas neste período poderían implicar un incremento dun 5 % (0,5 puntos) da 

cualificación sobre a nota final, implicando sempre un aumento positivo da nota final. 

2. Alumnado coa materia non superada : 

      No período comprendido entre o 6-22 xuño o alumnado  que obtivera unha nota negativa  na 

media das tres avaliacións realizará probas de recuperación con estándares do 1º, 2º e/ou terceiro 

trimestre segundo cada alumno. As probas serán tanto teóricas como prácticas. 

      Estas probas de recuperación teóricas e/ou prácticas serán elaboradas para cada alumn@ 

segundo o  informe de avaliación individualizado da materia de Educación Fisica logo de realizar a 

terceira avaliación parcial. 

 



ADDENDA
PROGRAMACIÓN
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O 11 de febreiro de 2022 publicouse no DOG a orde pola que se actualiza a normativa
de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, secundaria obrigatoria e
bacharelato no sistema educativo de Galicia, de data 25 de xaneiro de 2022.
Tendo en conta a información nova e relevante aparecida en devandita orde, o
Departamento de Filosofía do IES Xesús Taboada Chivite de Verín modifica a súa
programación para o presente curso, 2021-2022, máis específicamente o apartado 7,
dedicado aos criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado da
ESO (especificamente os subapartados 7.2 e 7.3), polos motivos detallados a
continuación.

Os apartados 7 e 8 do artigo 7 da orde do 25 de xaneiro afirma o seguinte:

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais.
Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes,
se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas datas que se determinen
na norma que estableza o calendario escolar para cada curso.
8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o
alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira
avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado
que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A
cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de
curso.

Na programación didáctica da materia de Valores éticos (1º - 4º ESO), o departamento
establecía os seguintes criterios:

AVALIACIÓN ORDINARIA

Para avaliar o logro dos obxectivos da materia, ao longo do curso, todos os alumnos terán
que realizar, como mínimo, seis actividades de aula, dúas por avaliación. As actividades
versarán sobre os contidos dos bloques temáticos e puntuaranse de cero a dez, aplicando
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe cos seus mínimos
esixibles, xa comentados, a través dunha rúbrica. Ademais, terase moi en conta o traballo
participativo do alumnado ao longo do curso. A media das actividades computará un 80%
da nota da avaliación, mentres que o traballo participativo contará un 20%. A nota mínima
necesaria para aprobar será de cinco puntos.
Os instrumentos de avaliación serán o cuaderno do profesor, onde se anotará o traballo
participativo do alumnado, e a rúbrica para a corrección das actividades propostas.

Traballo do alumnado. Caderno do profesor. Ficha do alumno/a. (20%)
(Traer o material de traballo: 5%
Participación na clase / aula virtual: 5%
Aproveitamento do tempo de traballo personal: 5%
Implicación coa materia: 5%)

Rubrica de avaliación das Actividades de Aula (virtual). (80%)
(A habilidade na construción de conceptos e o seu uso efectivo nas diferentes actividades:
20%



Capacidade de xustificación e argumentación das ideas expostas: 20%
Capacidade de análise dos argumentos e contraargumentos propostos para a resolución de
dilemas éticos: 20%
Uso correcto da linguaxe tanto a nivel ortográfico como sintáctico: 10%
Análise crítico das situación analizadas: 10%)

A entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual. Así mesmo, en caso de ensino
non presencial, as probas escritas faranse igualmente por ese medio.

Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán na
realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se ten acadado o nivel
prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que as actividades propostas para a
avaliación ordinaria.
Para os alumnos suspensos e para os aprobados que queiran mellorar a súa cualificación
realizarase unha proba global ao final do curso. A cualificación desta proba só se terá en
conta no caso de que supoña unha mellora con respecto a puntuación obtida ao longo do
curso.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
Para obter avaliación positiva na avaliación extraordinaria os alumnos deben obter un
mínimo de cinco puntos –aplicando unha escala de 0 a 10– na proba escrita. Nesta proba
avaliarase a aprendizaxe dos contidos desenvolvidos ao longo do curso e aplicaranse os
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe e mínimos esixibles
correspondentes. A proba incluirá preguntas semellantes ás realizadas nas actividades
durante o curso.

Tendo en conta o anteriormente dito, o departamento modifica estes criterios para
subliñar o seguinte:

1.- Elimínase a Avaliación extraordinaria.
2.- A avaliación ordinaria pasa a chamarse Avaliación final
3.- Elimínase o exame de recuperación correspondente á 3ª avaliación.
4.- Formúlase a necesidade de establecer os seguintes procedementos para o
período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final:

- Alumnado coa materia superada: proporanse actividades de ampliación, como
algunha das seguintes: previo visionado dun dos filmes recomendados no
apartado 14 da programación, cubrir nas horas de clase un cuestionario
referente a cada filme, que o pon en relación de xeito profundo cos contidos
traballados na aula. Outra posibilidade é a escolla dun dos libros
recomendados no apartado 16 da programación, e a partir del redactar un
traballo poñéndoo en relación cos contidos traballados na aula. Os traballos
poderán subir a nota da avaliación final ata 1 punto sobre a media aritmética
da nota das tres primeiras avaliacións.

- Alumnado coa materia suspensa: previa redacción dun informe individualizado
no que se reflicta os motivos polos cales a materia non se supera na 3ª
avaliación, as actividades de reforzo e recuperación propostas seguirían as
liñas seguintes: no caso de que algunha das actividades obrigatorias non se
entregase en tempo e forma, guiaríase ao alumnado para entregala(s) dentro
do prazo establecido antes da avaliación final. Se, pola contra, o motivo da non



superación da materia reflicte insuficiencias das actividades en relación ao
subliñado na rúbrica de avaliación, o profesorado establecerá actividades que
procuren desenvolver axeitadamente os elementos reflectidos na rúbrica que
non se superaron axeitadamente (construción de conceptos, xustificación e
argumentación das ideas, análise de argumentos e contraargumentos, uso
correcto da linguaxe, análise crítica). Logo destas actividades refarase o
entregado anteriormente.

En canto á materia de Filosofía (4º ESO), na programación didáctica recollíase o
seguinte:

AVALIACIÓN ORDINARIA

Para avaliar o logro dos obxectivos da materia, ao longo do curso, todos os alumnos terán
que realizar, como mínimo, tres probas, unha por avaliación. As probas versarán sobre os
contidos dos bloques temáticos e puntuaranse de cero a dez, aplicando os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe cos seus mínimos esixibles, xa comentados.
Ademáis destas probas, propoñerase ao alumnado a presentación de traballos e
actividades que se terían en conta para o cálculo da nota media.

A media das probas escritas computará un 60% da nota da avaliación, mentres que a media
dos traballos e actividades realizadas polo alumnado contará un 40%. A nota mínima
necesaria para aprobar será de cinco puntos.

A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación realizarase, pois,
mediante dous procedementos de avaliación: probas escritas,  presentación de traballos e
actividades voluntarias.

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumento
Proba escrita 5 puntos sobre 10 60% Cuestionario
Traballos e actividades
propostas

Nivel 3 na rúbrica para
traballos

40 % RÚBRICA

A entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual. Así mesmo, en caso de ensino
non presencial, as probas escritas faranse igualmente por ese medio.

[...] Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán
na realización dun exame de recuperación que permita demostrar que se ten acadado o
nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que os cuestionarios propostos
para a avaliación ordinaria.

Para os alumnos suspensos e para os aprobados que queiran mellorar a súa cualificación
realizarase unha proba global ao final do curso. A cualificación desta proba só se terá en
conta no caso de que supoña unha mellora con respecto a puntuación obtida ao longo do
curso.



RUBRICA PARA TRABALLOS

CRITERIO N1 N2 N3 N4
Contidos Non se trata o

tema mais que
superficialmente
Non se abordan
contidos
específicos
Non se tiran
conclusións
Non hai
metodoloxía

O tema trátase de
forma non
significativa
Os contidos
abordados son
pobres
Non se tiran
conclusións
A metodoloxía é
insuficiente.

A abordaxe do tema
é limitada
Abordánse a maioría
dos contidos
As limitacións son
estudadas
parcialmente
O método se usa
parcialmente
Non se extraen
conclusións

Está tratado o tema
en profundidade
Abordánse todos os
contidos delimitados
Explícanse as
limitación
Usa unha
metodoloxía
específica
Estraense
conclusións

Redacción e
organización

O aspecto do
traballo é
descoidado
Uso  moi
deficiente da
linguaxe
Organización nula
das ideas
Non se cumpren
os apartados

O aspecto do
traballo é
descoidado
Uso deficiente da
linguaxe
Organización
mínima das ideas
Non se cumpren
todos os
apartados

Aspecto coidado
A linguaxe é
estereotipada
A organización de
ideas é básica sen
contribución persoal
Cumprense os
apartados propostos

Aspecto coidado e
elegante
Bo uso da linguaxe
Boa organización de
ideas
Ben a distribución en
apartados

Manexo da información Non se usan
fontes de
información
Non se cita
correctamente
Non hai
bibliografía
Non se distingue
entre información
allea e persoal

Usánse fontes de
información non
válidas
Non se usa
sistema citas
Inclúese
bibliografía
pero de  forma
incorrecta
Non se
distínguese entre
información e
creación persoal.

Usánse fontes de
información
válidas pero moi
básicas
Usase un sistema
citas non formal
Inclúese bibliografía
pero de  forma
incorrecta
Distínguese entre
información e
creación persoal.

Usánse fontes de
información válidas e
suficientes
Cítanse
adecuadamente
Inclúese bibliografía
de forma correcta
Distínguese entre
información e
creación persoal.

Autonomía Non hai ningún
aspecto do
traballo que sexa
persoal

Só é persoal a
atribución de
exemplos e a
conclusión de
forma mínima

Establece
conclusións
persoais pero non
é quen de analizar
o tema desde
unha perspectiva
propia

Proposta orixinal de
análise do tema.
Conclusións
persoais
Autocrítica da propia
perspectiva.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Para obter avaliación positiva na avaliación extraordinaria os alumnos deben obter un
mínimo de cinco puntos –aplicando unha escala de 0 a 10– na proba escrita que a tal efecto
se realizará no mes de setembro. Nesta proba avaliarase a aprendizaxe dos contidos
desenvolvidos ao longo do curso e aplicaranse os criterios de avaliación e os estándares de
aprendizaxe e mínimos esixibles correspondentes. A proba incluirá preguntas semellantes
ás realizadas durante o curso.



Tendo en conta o anteriormente dito, o departamento modifica estes criterios para
subliñar o seguinte:

1.- Elimínase a Avaliación extraordinaria.
2.- A avaliación ordinaria pasa a chamarse avaliación final.
3.- Elimínase o exame de recuperación correspondente á 3ª avaliación.
4.- Formúlase a necesidade de establecer os seguintes procedementos para o
período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final:

- Alumnado coa materia superada: proporanse actividades de ampliación, como
algunha das seguintes: previo visionado dun dos filmes recomendados no
apartado 14 da programación, cubrir nas horas de clase un cuestionario
referente a cada filme, que o pon en relación de xeito profundo cos contidos
traballados na aula. Outra posibilidade é a escolla dun dos libros
recomendados no apartado 16 da programación, e a partir del redactar un
traballo poñéndoo en relación cos contidos traballados na aula. Os traballos
poderán subir a nota da avaliación final ata 1 punto sobre a media aritmética
da nota das tres primeiras avaliacións.

- Alumnado coa materia suspensa: previa redacción dun informe individualizado
no que se reflicta os motivos polos cales a materia non se supera na 3ª
avaliación, as actividades de reforzo e recuperación propostas seguirían as
liñas seguintes: no caso de que algún dos traballos non se entregase en
tempo e forma, guiaríase ao alumnado para entregalo(s) dentro do prazo
establecido antes da avaliación final. Se, pola contra, o motivo da non
superación da materia reflicte insuficiencias nos traballos en relación ao
prescrito polos criterios da rúbrica de avaliación, o profesorado subliñará os
aspectos nos que eses traballos precisan mellorar ata acadar o nivel 3 dos
criterios da rúbrica (contidos, redacción e organización, manexo de
información, autonomía). O alumnado refará os traballos en virtude do dito
anteriormente. No caso de que o alumnado non supere a materia por
insuficiencias nas probas escritas, realizarán unha serie de actividades por
bloques temáticos, dando conta dos estándares de aprendizaxe non
superados, que se puntuarán individualmente de cero a dez, debendo acadar
en cada un deles un cinco.

Sen máis que engadir,
en Verín, a 8 de marzo de 2022,

Asdo: Abraham Rubín Álvarez
Xefatura do departamento de Filosofía
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PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 2º ESO: 

A nota final de cada avaliación terá en conta os seguintes apartados na porcentaxe que figura a continuación: 

• Exames escritos: 60% 

• Traballo: Actividades de clase, caderno, traballos escritos, actividades de laboratorio e  comentarios de 

textos científicos:  30% 

• Observación directa: 10% 

 

Faranse probas escritas ao remate de  cada tema, co senso de avaliar os estándares de aprendizaxe. Estes 

exames puntuaranse sobre 10 e poderase dividir a materia en varias probas, si esta é moi extensa. 

Cando un alumno NON se presente a unha proba escrita, convocada previamente, será cualificado cunha nota 

de CERO puntos. O profesor, e se fose necesario o departamento, valorará de forma excepcional a 

documentación que presente o alumno para xustificar a ausencia, decidindo se se fai un novo exame a este e 

en que forma ou tempo. 

Se durante a realización das probas escritas algún alumno empregase métodos fraudulentos ou irregulares 

(teléfonos móbiles, auriculares,…) ou materiais que lles sirvan para resolver ditas probas (“chuletas”), 

inmediatamente serán calificadas cun cero as preguntas concordantes coa información contida na “chuleta”. A 

nivel disciplinar será sancionado/a coa medida que mellor considere a profesora en cada momento. 

Dacordo coa política do instituto, será incrementado en 0,5 puntos todo exame que, estando puntuado por 

riba de 5 sobre 10, non presente faltas de ortografía e teña una presentación axeitada. 

  

Nos cadernos e traballos escritos, valoraranse os seguintes puntos: 

 As actividades deberán estar todas recollidas no caderno. Así como os resumos propostos polos 

profesores. Un caderno incompleto non puntuará. 

 Teranse en conta: márxenes, sangrías, signos de puntuación, caligrafía, limpeza e ortografía, claridade 

expositiva, uso de teorías ou/e leis científicas que expliquen o que se fai, procedemento/método 

científico. 

 

Cuantificarase a observación, mediante a colaboración do alumno cando se traballe en grupo, a atención na 

clase, traballo persoal na aula, etc.. 

 

Aqueles alumnos que tendo en conta o anteriormente exposto acaden unha nota mínima de 5,00 puntos sobre 

10, aprobarán a materia en cada unha das avaliacións.  

 

No caso de que o alumno teña unha cualificación inferior a 5,00 sobre 10 na avaliación se lle farán as 

correspondentes probas de recuperación trimestrais. Para facilitar o proceso de recuperación o profesor 

poderá entregar material de revisión ao alumnado para que estes traballen sobre os contidos non acadados e 
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así resolver as dúbidas que teñan ao respecto. A nota da recuperación do trimestre substituirá á nota das 

probas escritas, aplicándolle o correspondente %, neste caso o 60%, para calcular a nota da avaliación. 

 

A nota final do curso será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do curso nos 

correspondentes apartados e na mesma porcentaxe. Considerando coma nota mínima o 5,00 sobre 10 para 

considerar superada a materia. 

 

No caso de non obter unha nota final do curso superior a 5,00 sobre 10, os alumnos terán a posibilidade de 

aprobar a materia cunha modificación dos apartados ponderables, en base ao traballo feito dende a 

finalización da terceira avaliación ata o final de curso como é descrito a continuación: 

• cun exame personalizado da materia non superada, a celebrar a finais de xuño. A nota deste exame 

substituirá as cualificacións das unidades correspondentes, ponderando co % previamente definido. 

• cun posible incremento da nota do apartado traballo, modificada en base ás actividades desenvoltas 

entre a finalización da terceira avaliación e o final do curso. 

 

Para os alumnos que obteñan unha nota final do curso igual ou superior a 5,00 sobre 10 como media de curso 

ao finalizar a terceira avaliación, levaremos a cabo actividades nas dúas últimas semanas do curso que lles 

permitirán incrementar a súa media como máximo nun punto sobre a cualificación inicialmente acadada. 



ANEXO PROGR FQ 2021_22  FQ 3ºESO 
03_05_202 

3 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 3º ESO: 

Ao remate de cada unidade, farase unha proba escrita, para comprobar o grao de asimilación dos alumnos. 

Dita proba puntuará sobre 10 puntos. A media das probas escritas feitas nunha avaliación constituirá o 80% da 

cualificación do trimestre. 

Cando un alumno NON se presente a unha proba escrita, convocada previamente, será cualificado cunha nota 

de CERO puntos. O profesor, e se fose necesario o departamento, valorará de forma excepcional a 

documentación que presente o alumno para xustificar a ausencia, decidindo se se fai un novo exame a este e 

en que forma ou tempo. 

Se durante a realización das probas escritas algún alumno empregase métodos fraudulentos ou irregulares 

(teléfonos móbiles, auriculares,…) ou materiais que lles sirvan para resolver ditas probas (“chuletas”), 

inmediatamente serán calificadas cun cero as preguntas concordantes coa información contida na “chuleta”. A 

nivel disciplinar será sancionado/a coa medida que mellor considere a profesora en cada momento. 

Dacordo coa política do instituto, será incrementado en 0,5 puntos todo exame que, estando puntuado por 

riba de 5, non presente faltas de ortografía e teña una presentación axeitada. 

 

Os traballos de cada día, os exercicios e resumos mandados para casa, os cadernos de aula, constitúen unha 

ferramenta fundamental, que se valorará como 'observación', ata un máximo do 10% da nota final da 

avaliación.  

 

Así mesmo, os traballos de laboratorio e/ou de investigación aínda que sexan feitos en grupos, e calquera 

outro traballo encomendado aos alumnos tamén formarán parte da nota, ata o 10% como máximo desta. 

 

Para superar a avaliación deberán ter unha cualificación mínima de 5,00 puntos sobre 10, unha vez feito o 

prorrateo expresado anteriormente. 

 

Para os alumnos con cualificación inferior a 5 puntos sobre 10 na avaliación será obrigatorio ir a exame de 

recuperación trimestral. A nota desta recuperación substituirá á correspondente nota referida como “probas 

escritas”, que contribúe co 80% da nota da avaliación, modificándose polo tanto a correspondente cualificación 

de avaliación.  

 

A nota final do curso será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do curso nos 

correspondentes apartados e na mesma porcentaxe. Considerando coma nota mínima o 5,00 sobre 10 para 

considerar superada a materia. 

 

No caso de non obter unha nota final do curso superior a 5,00 sobre 10, os alumnos terán a posibilidade de 

aprobar a materia cunha modificación dos apartados ponderables, en base ao traballo feito dende a 

finalización da terceira avaliación e o final de curso como é descrito a continuación: 
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• cun exame personalizado da materia non superada, a celebrar a finais de xuño. A nota deste exame 

substituirá as cualificacións das unidades correspondentes, ponderando co % previamente definido. 

• cun posible incremento da nota do apartado traballo, modificada en base ás actividades desenvoltas 

entre a finalización da terceira avaliación e o final do curso. 

 

Para os alumnos que obteñan unha nota final do curso igual ou superior a 5,00 sobre 10 como media de curso 

ao finalizar a terceira avaliación, levaremos a cabo actividades nas dúas últimas semanas do curso que lles 

permitirán incrementar a súa media como máximo nun punto sobre a cualificación inicialmente acadada. 
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PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EN 4ºESO: 

Os traballos de cada día, os mandados para casa, os cadernos de aula, as memoria do laboratorio e a atención 

en clase, constitúen unha ferramenta fundamental, que se valorará como observación, cun 20% da nota final 

da avaliación. 

 

O remate de cada unidade estrutural farase unha proba escrita para comprobar o grao de asimilación dos 

alumnos. Dita proba puntuará sobre 10 puntos. 

Cando un alumno NON se presente a unha proba escrita, convocada previamente, será cualificado cunha nota 

de CERO puntos. O profesor, e se fose necesario o departamento, valorará de forma excepcional a 

documentación que presente o alumno para xustificar a ausencia, decidindo se se fai un novo exame a este 

alumno e en que forma ou tempo. 

Este mesmo criterio se formulará para posibles ausencias de clases experimentais e prácticas de laboratorio 

obrigatorias. 

Se durante a realización das probas escritas algún alumno empregase métodos fraudulentos ou irregulares 

(teléfonos móbiles, auriculares,…) ou materiais que lles sirvan para resolver ditas probas (“chuletas”), 

inmediatamente serán calificadas cun cero as preguntas concordantes coa información contida na “chuleta”. A 

nivel disciplinar será sancionado/a coa medida que mellor considere a profesora en cada momento. 

Dacordo coa política do instituto, será incrementado en 0,5 puntos todo exame que, estando puntuado por 

riba de 5 puntos sobre 10, non presente faltas de ortografía e teña una presentación axeitada. 

 

Ao final da avaliación poderase facer un exame de tódalas unidades da mesma, que puntuará sobre 10 puntos 

e sempre a criterio do docente. 

 

A nota das avaliacións  calcularase sumando o 20 % da observación co 80% das probas escritas. Para obter a 

nota das probas escritas, promediaranse as notas dos controis e ao promedio dos controis sumarase a nota da 

proba de avaliación, no caso de facerse, e dividirase entre dous. 

 

Os alumnos que superen deste xeito os 5,00 sobre 10 puntos, acadarán a nota mínima para superar a materia.   

 

A nota final do curso será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do curso nos 

correspondentes apartados e na mesma porcentaxe. Considerando coma nota mínima o 5,00 sobre 10 para 

considerar superada a materia. 

 

No caso de non obter unha nota final do curso superior a 5,00 sobre 10, os alumnos terán a posibilidade de 

aprobar a materia cunha modificación dos apartados ponderables, en base ao traballo feito dende a 

finalización da terceira avaliación e o final de curso como é descrito a continuación: 
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• cun exame personalizado da materia non superada, a celebrar a finais de xuño. A nota deste exame 

substituirá as cualificacións das unidades correspondentes, ponderando co % previamente definido. 

• cun posible incremento da nota do apartado observación, modificada en base ás actividades 

desenvoltas entre a finalización da terceira avaliación e o final do curso. 

 

Para os alumnos que obteñan unha nota final do curso igual ou superior a 5,00 sobre 10 como media de curso 

ao finalizar a terceira avaliación, levaremos a cabo actividades nas dúas últimas semanas do curso que lles 

permitirán incrementar a súa media como máximo nun punto sobre a cualificación inicialmente acadada. 
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PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DE PENDENTES: 

 

O alumnado que non supere a materia, ou ben no proceso desenvolto ao longo do curso ou 

ben no exame global convocado pola Xefatura de Estudos ao inicio do mes de maio, deberá facer 

entre o día 6 de xuño e ata o 22 de xuño actividades de recuperación daquelas partes non superadas. 

Estas actividades serán depositadas pola xefa de departamento na conserxería do centro para que 

cada alumno poida fotocopialas. 

Con data tope de 3 de xuño a xefa do departamento facilitará, en documento escrito e 

personalizado para cada alumno con Física e Química pendente dalgún curso da ESO, unha 

descripción das partes da materia a recuperar. Tamén figurará o procedemento de recuperación e as 

datas nas que deberán ser entregadas as actividades, así como a data de convocatoria do exame para 

demostrar a asimilación dos estándares de aprendizaxe necesarios para dar por superada a materia. 



VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES DE XUÑO  DPTO.FQ 
03_05_2022 

8 

 

VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES A DESENVOLVER ENTRE A FINALIZACIÓN DA 

TERCEIRA AVALIACIÓN E O FINAL DE CURSO (mes de xuño 2022): 

 

As actividades a desenvolver no período de tempo anteriormente indicado serán valoradas 

positivamente en todos os niveis da ESO (2º, 3º e 4º) atendendo aos seguintes criterios: 

• O alumno/a deberá empregar leis e ecuacións do ámbito da Física e Química para a 

resolución das actividades, citando estas ou as súas ecuacións. 

• O alumno/a deberá facer un uso axeitado do vocabulario científico relacionado coa materia 

impartida ao longo do curso. 

• As actividades deberán estar feitas co orde, claridade, limpeza, razoamento lóxico – 

matemático e redacción acorde co seu nivel académico. 

• O alumno/a deberá facer un bo uso das operacións matemáticas básicas que permitan 

chegar a resultados coherentes coas actividades propostas. 

• O alumno/a deberá facer uso axeitado de magnitudes e unidades nos cálculos feitos. 

• O profesorado deberá apreciar unha mellora significativa no proceso de asimilación de 

procedementos e contidos.  

• Deberá existir correspondencia entre o traballo desenvolto e as capacidades de cada 

alumno/a. 



MODIFICACIÓNS Á PROGRAMCIÓN DE FRANCÉS CURSO 2021-2022 
 
A orde do 25 de xaneiro de 2022  actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato 
no sistema educativo de Galicia, polo que hai algún cambio respecto a 
programación inicial prevista para este curso escolar. 
 
7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO  
 

As probas que se proporán nas tres avaliacións serán orais e escritas, 
presentadas sempre desde un punto de vista eminentemente práctico e, por 
suposto, sobre os temas tratados na clase.  
 

Ao longo do curso faranse dous controis escritos e poderanse facer 
controis orais por trimestre en todos os cursos de ESO e Bacharelato. Dado 
que se trata dunha avaliación continua, non haberá exames de recuperación, 
aínda que si pode haber algunha ficha ou actividade de reforzo para realizar na 
aula o na casa. Quere isto dicir que ao aprobar a 2ª avaliación queda 
recuperada a 1ª e o mesmo sucede ao  aprobar a 3ª avaliación que recupera 
todo o anterior, sempre e cando se aprobe o exame final.  
 

Faranse dous exames (presenciais ou telemáticos) por avaliación. 
Estas probas incluirán  exercicios  de  gramática,  léxico e redacción.  
Poderanse incluír  así  mesmo  nos  exames,  comprensión  de  textos 
orais ou escritos.  

En 2º de Bacharelato un dos exames será unha proba coa estrutura 
da ABAU (resumo dun texto, procura de sinónimos e antónimos, 
transformacións gramaticais, cuestións de verdadeiro ou falso sobre o 
texto e redacción).   

 
Se  se  detecta  comportamento  fraudulento  dun  alumno  nunha  

proba  (chuletas, cambiazo, copiar dos compañeiros) esa proba non será 
válida e terá que facer outra proba.  
 

Non se repetirá ningún exame por falta do alumnado si a falta non é 
xustificada debidamente, é dicir con xustificante médico ou calquera 
xustificante dunha entidade oficial. 

 
No caso de que un alumno non puidera realizar un exame nin de forma 

presencial ni telemática por causa de forza maior (hospitalización) antes dunha 
avaliación, será cualificado coas notas das que dispoña o profesor ata ese 
momento (80% exame, 20% traballo). 

 
Como norma xeral, para obter a nota final de cada avaliación contará un 

30% a nota da primeira proba, un 50% a nota da segunda proba e o 20% 
restante será do traballo de clase. Ademais o profesor poderá propoñer máis 
probas ou a realización dalgún exercicio concreto para mellorar nota.  

 
 Nos grupos de Bacharelato a primeira proba contará un 30%, a segunda 



un 60% , o traballo na clase contará o 10% restante. 
 
A nota da avaliación ordinaria obterase da seguinte ponderación: 

10% da nota da 1ª avaliación, 30% da nota da 2ª avaliación e 60% da 3ª 
avaliación. 

 
Na convocatoria extraordinaria haberá unha proba escrita sobre 

cuestións gramaticais e léxicas. Esta convocatoria só é aplicable ao 
Bacharelato xa que segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, desaparece 
a convocatoria extraordinaria na ESO. 

 
Esta nova normativa establece para a Educación Secundaria, un período 

que abranga dende a terceira avaliación parcial e a avaliación final para que o 
alumnado que non superou a materia nesa terceira avaliación parcial teña a 
posibilidade de facelo a través de actividades de apoio, reforzo, recuperación e 
que o alumnado que superou a materia realice actividades de ampliación. 

 
O profesorado propón facer un proxecto para o alumnado que superou a 

materia na terceira avaliación parcial que poderá mellorar ata 1 punto a nota 
desa avaliación parcial. 

 
Para o alumnado que non superou a materia se realizarán actividades 

na clase de reforzo, realizarán exercicios que suporán un 60% da nota final e 
deses exercicios (feitos e corrixidos) farán unha proba final que corresponderá 
cun 40% da nota final.  

 
Como a nosa materia ten contidos progresivos sempre terá máis valor a 

última nota, polo que para recuperar unha avaliación suspensa, o alumno/a 
deberá aprobar a seguinte avaliación. 
          

No ensino non presencial faranse igualmente dous exames. A nota da 
avaliación será un 20 % da primeira proba, un 30 % a nota da segunda proba e o 50% 
restante será da nota das actividades realizadas durante o período de confinamento. 
 



8.2.- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES. 
 

Entregaranse exercicios e traballos que os alumnos deberán devolver 
ben feitos ANTES DAS DATAS FIXADAS POLA XEFATURA DO 
DEPARTAMENTO (antes de rematar a 1ª e a 2ª avaliacións). Consideraranse 
aprobados os alumnos que entreguen correctamente feitos ditos traballos. 

 
Se chegado o mes de maio os alumnos non aprobaron a materia 

pendente cos traballos e probas oportunas poderán presentarse a unha proba 
en maio.  

 
Se o alumno superara a segunda avaliación do curso superior, a materia 

pendente quedaríalle aprobada automaticamente.  
 
De non aprobar os alumnos terán unha nova oportunidade en xuño, 

entre o 6 e o 22. Poderán recuperar a materia ben entregando as fichas dos 
exercicios feitas correctamente ou presentándose a unha proba escrita. 
 
 



MODIFICACIÓNS Á PROGRAMCIÓN DE I.T.I CURSO 2021-2022 
 

A orde do 25 de xaneiro de 2022  actualiza a normativa de avaliación nas 
ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato 
no sistema educativo de Galicia, polo que hai algún cambio respecto a 
programación inicial prevista para este curso escolar. 
 
 
6.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
Primeiro trimestre: 
 

 Un 80% virá determinado pola media das cualificacións dos traballos que 
se requiran ao longo da avaliación. Dos 10 puntos de cada actividade 
dous corresponderán á entrega das mesmas no prazo pedido. Polo tanto 
o alumnado que, sen xustificación debida, entregue as actividades fóra 
da data final restaráselle dous puntos.  

 O último 20% virá dado pola consecución dos obxectivos expresados 
con anterioridade e a actitude cara ao estudo e a aprendizaxe da 
materia. 

 Realizarase unha recuperación das tarefas non superadas antes da 
finalización da avaliación. 

 
 
Segundo trimestre: 
 

 Un 70 % da nota corresponderá á entrega do traballo final da webquest. 
Este será avaliado mediante un sistema de rúbricas acordes cos 
criterios de avaliación marcados no currículo. 

 Dos 10 puntos da actividade, dous corresponderán á entrega da mesma 
no prazo pedido. Polo tanto o alumnado que, sen xustificación debida, 
entregue a actividade fóra da data final restaránselle dous puntos.  

 O 30 % restante virá dado pola consecución dos obxectivos expresados 
con anterioridade e a actitude cara ao estudo e a aprendizaxe da 
materia. 

 Realizarase unha recuperación das tarefas non superadas antes da 
finalización da avaliación. 
 

 
Terceira avaliación: 
 

 Un 70 % da nota corresponderá á entrega e á exposición do traballo 
final. Este será avaliado mediante un sistema de rúbricas acordes cos 
criterios de avaliación marcados no currículo. 

 Dos 10 puntos da actividade, dous corresponderán á entrega das 
mesma no prazo pedido. Polo tanto o alumnado que, sen xustificación 
debida, entregue a actividade fóra da data final restaránselle dous 
puntos.  



 O 30 % restante virá dado pola consecución dos obxectivos expresados 
con anterioridade e a actitude cara ao estudo e a aprendizaxe da 
materia. 

 Realizarase unha recuperación das tarefas non superadas antes da 
finalización da avaliación. 

 
No caso de existir un plaxio demostrado, eliminarase a parte copiada do 

traballo, valorando só aquelas partes que foron creadas polo alumnado. 
 
  

O alumnado que non teña superado algunha avaliación ou todas elas terá 
que acudir ao exame final ordinario, que consistirá na entrega de tarefas que 
inclúan os contidos mínimos establecidos. Esta entrega pode ser en soporte 
papel ou en soporte virtual. 

 
Avaliación método semi-presencial e non presencial 
 
No caso de ter que realizar un ensino semi-presencial ou non presencial, a 

avaliación modificarase para ter en conta este aspecto: 
 

Primeiro trimestre: 
 

 Un 80% virá determinado pola media das cualificacións dos traballos que 
se requiran ao longo da avaliación. Dos 10 puntos de cada actividade 
dous corresponderán á entrega das mesmas no prazo pedido. Polo tanto 
o alumnado que, sen xustificación debida, entregue as actividades fóra 
da data final restaráselle dous puntos. A entrega destas tarefas será 
mediante a aula virtual. 

 O último 20% virá dado pola actitude cara ao estudo e a aprendizaxe da 
materia (boa presentación do traballo, interese pola materia, entrega de 
tarefas e realización e calidade das mesmas). 

 Realizarase unha recuperación das tarefas non superadas antes da 
finalización da avaliación. 

 
Segundo trimestre: 
 

 Un 70 % da nota corresponderá á entrega do traballo final da webquest. 
Este será avaliado mediante un sistema de rúbricas acordes cos 
criterios de avaliación marcados no currículo. A entrega deste traballo 
será mediante a aula virtual. 

 Dos 10 puntos da actividade, dous corresponderán á entrega da mesma 
no prazo pedido. Polo tanto o alumnado que, sen xustificación debida, 
entregue a actividade fóra da data final restaránselle dous puntos.  

 O 30 % restante virá dado pola actitude cara ao estudo e a aprendizaxe 
da materia (boa presentación do traballo, interese pola materia, entrega 
de tarefas e realización e calidade das mesmas). 

 Realizarase unha recuperación das tarefas non superadas antes da 
finalización da avaliación. 

 
 



Terceira avaliación: 
 

 Un 70 % da nota corresponderá á entrega e á exposición do traballo 
final. Este será avaliado mediante un sistema de rúbricas acordes cos 
criterios de avaliación marcados no currículo. A entrega deste traballo 
será mediante a aula virtual. No caso da presentación oral, poderase 
levar a cabo mediante unha vídeo conferencia ou a gravación dun 
vídeo. 

 Dos 10 puntos da actividade, dous corresponderán á entrega das 
mesma no prazo pedido. Polo tanto o alumnado que, sen xustificación 
debida, entregue a actividade fóra da data final restaránselle dous 
puntos.   

 O 30 % restante virá dado pola actitude cara ao estudo e a aprendizaxe 
da materia (boa presentación do traballo, interese pola materia, entrega 
de tarefas e realización e calidade das mesmas). 

 Realizarase unha recuperación das tarefas non superadas antes da 
finalización da avaliación.. 

 
No caso de existir un plaxio demostrado, eliminarase a parte copiada do 

traballo, valorando só aquelas partes que foron creadas polo alumnado. 
 
 

Se non chegara a estes mínimos de educación e convivencia 
considerarase ó  alumno/a suspenso/a e terá que realizar a súa parte de 
traballo e entregalo en setembro, calificándose o mesmo como aprobado (5-10) 
suspenso (menos de 5) ou non presentado (NP), manténdose a valoración do 
mesmo no sentido de mínimos. Esta oportunidade coa nova normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación secundaria no sistema educativo 
de Galicia (Orde do 25 de xaneiro de 2022) xa non se poderá facer que na 
ESO desaparece a avaliación extraordinaria. 

 
Esta nova normativa establece para a Educación Secundaria, un período 

que abranga dende a terceira avaliación parcial e a avaliación final para que o 
alumnado que non superou a materia nesa terceira avaliación parcial teña a 
posibilidade de facelo a través de actividades de apoio, reforzo, recuperación e 
que o alumnado que superou a materia realice actividades de ampliación. 

 
Neste período entre a 3ª avaliación parcial e a final, o alumnado que 

superou a materia adicarase a elaborar un traballo en word polo que poderá 
mellorar a súa nota ata un punto. O alumnado que non superou a materia, 
deberá entregar a webquest que debía realizar no segundo trimestre do curso. 
 



7.- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA 
MATERIA PENDENTE. 
 

Entregaranse unha webquest que os alumnos deberán realizar 
correctamente  e entregala ao profesorado ANTES DA DATA FIXADA POLA 
XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS (antes de rematar a 2ª 
avaliación). Consideraranse aprobados os alumnos que entreguen 
correctamente feita esa webquest. 

 
O alumnado que non entregue esta webquest o non a entregue feita 

correctamente terá que acudir a un exame no mes de Maio, na data establecida 

pola XEFATURA DE ESTUDIOS. 
 
De non aprobar os alumnos terán unha nova oportunidade en xuño, do 6 

ao 22. Deberán entregar a webquest que debía realizar nun principio. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Esta versión é a reformada tras a entrevista do xefe de este departamento có Sr. Inspector, Don  

Marcos Fernández Alonso, a día xoves 21 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tras a sesión da 3ª avaliación de 3º de ESO prevista para o martes 7 de xuño pola tarde (data 

que pode variar), as clases das que este departamento dispón ata ter lugar a avaliación final da 

ESO serían 5 para cada un dos dous grupos, A e BC.  

Este departamento distingue as seguintes medidas de atención para os alumnos: alumnos que non 

teñan superado a materia na 3ª avaliación, e alumnos que sí a teñan superado, as cales serán tratadas 

en bloques independentes. 

1. ALUMNADO QUE SÍ TEÑA SUPERADA A MATERIA  

Todos os alumnos que obtivesen a nota de 5 ou máis tras facer a media aritmética das tres 

avaliacións, e desexen subir a cualificación da nota final de curso, terán que facer actividades 

específicas subidas á Aula Virtual, ou ben, en caso de que este recurso non poida ser empregado, 

facelas en material fotocopiado. Aparte, terán que facer unha exposición oral en clase de 5 minutos 

cada alumno, soobre a actividade extraescolar que se teña feito neste trimestre e que a día de hoxe 

está prevista para o 3 de xuño. Estas actividades poderán complementarse co visionado dunha 

película de mitoloxía ou historia da Antigüidade Clásica, que non terá peso para a cualificación 

académica. 

As actividades devanditas (feitas dixitalmente mediante a Aula Virtual ou en material fotocopiado) 

serán avaliadas como máximo con 0,5 puntos e a exposición con outros 0,5 puntos como máximo. 

En total, a nota do alumno poderá aumentar un máximo de 1 punto, e a puntuación concreta que 

acade sumarase á cualificación resultante da media aritmética das 3 avaliacións. 

2. ALUMNADO QUE NON TEÑA SUPERADA A MATERIA 

Todos os alumnos que non obtivesen a nota de 5 ou máis tras facer a media aritmética das tres 

avaliacións, poderán recuperar a materia, facendo actividades específicas subidas á Aula Virtual, ou 

ben, en caso de que este recurso non poida ser empregado, facelas en material fotocopiado. Estes 

alumnos non terán que facer a exposición oral mencionada no apartado anterior, e non 

participarán na actividade de visionado de película (caso de que teña lugar) prevista como posible 

no apartado anterior. 

Os alumnos que fagan completamente estas tarefas, recuperarán a materia, coa calificación de 5 

de cara a avaliación final. 

 

Verín, a 11 de maio de 2022 

Fdo.: Daniel García Cancio 

         Xefe do Departamento de Grego 
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Tendo en conta a orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que 

se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato no 

sistema educativo de Galicia, publicada no DOG do venres 11 

de febreiro de 2022, o Departamento de Inglés do IES Xesús 

Taboada Chivite de Verín modifica a súa programación para o 

presente curso, 2021-2022. 

 Nos apartados 7 e 8 do artigo 7 da orde do 25 de xaneiro 

dise o seguinte: 

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres 

sesións de avaliación parciais. Así mesmo, farase o seguimento 

da recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes, se for 

o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas 

datas que se determinen na norma que estableza o calendario 

escolar para cada curso. 

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a 

avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, 

recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o 

alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar 

logo de realizar a terceira avaliación parcial, o equipo docente 

realizará un breve informe de avaliación individualizado que 

debe servir de base para o deseño das correspondentes 

actividades de recuperación. A cualificación definitiva das 

materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de 

curso. 
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En consecuencia, modificamos a nosa programación,  máis 

específicamente o apartado 7, dedicado aos criterios sobre a 

avaliación, cualificación e promoción do alumnado en 1º, 2º, 3º 

e 4º ESO (subapartados 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4) e o apartado 9, 

relativo á recuperación e avaliación das materias pendentes. 

Recollíase no apartado 7 ( subapartados 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4) 

o seguinte: 

- No caso de que o profesor indique libros de lectura, estes serán 

considerados obrigatorios e a non lectura dos mesmos suporá 

rebaixa na cualificación, dado que os exames de avaliación 

poderán incluir cuestións referidas ás devanditas lecturas . 

- Dado que no estudo dunha lingua todos os elementos están 

relacionados entre eles, a avaliación será continua, é dicir, todo o 

explicado ata o momento do exame poderá considerarse materia 

de exame de xeito implícito ou explícito. 

- Un 10% da nota dependerá da entrega de exercicios, 

redaccións, traballos, etc. (sempre que quede claro para o 

profesorado que se trata de traballo persoal, creativo, e con gana 

de avanzar na materia) e da actitude na aula ante as chamadas 

do profesor, a participación nos exercicios propostos, etc. Por 

tanto, non facer as tarefas ou copialas suporá que o alumno 

renuncia a ese 10% da súa nota de avaliación. 

- O restante 90% da nota avaliarase do seguinte xeito: Haberá 

dous exames por avaliación. O primeiro deles suporá o 30% da 

nota da avaliación e o segundo o 60%. Estas probas incluirán 

exercicios de gramática, léxico, tradución, comprensión de textos  
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(tamén cuestións sobre os libros de lectura, de ser estes indicados 

aos alumnos), redacción, audición e expresión oral baseados no 

traballado na aula. A cualificación da 1ª avaliación suporá o 20% 

da nota final, a da 2ª avaliación o 30% e a da 3ª avaliación o 50% 

da nota final. 

 No tocante ó alumnado con ACI, o procedemento de 

avaliación será o seguinte: 

 O 50% da nota do alumno dependerá do traballo diario e do 

seu esforzo nas clases e fóra delas. 

 O restante 50% dependerá de dúas probas por avaliación 

(25% + 25%). As probas  incluirán fundamentalmente vocabulario 

e gramática. Poderán incluír algunha breve audición e algunha 

proba de expresión oral. A cualificación da 1ª avaliación suporá o 

20% da nota final, a da 2ª avaliación o 30% e a da 3ª avaliación o 

50% da nota final. 

 O alumnado que se beneficie de reforzo será avaliado 

segundo mínimos, especificando (Re). Farán como mínimo un 

exame co profesorado de reforzo por avaliación (esta nota do 

profesorado de reforzo fará media coa do profesorado do grupo 

de referencia, que seguirá os criterios especificados para o resto 

do grupo). 

 O alumnado deberá acadar unha nota mínima de 5 para 

superar a materia tanto na convocatoria ordinaria como na 

extraordinaria, que terá lugar no mes de xuño e na que se 

incluirá todo o visto ao longo do curso. 
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 En caso de ser necesario un confinamento coincidente coas 

datas de exames, as medidas a adoptar están expostas no 

apartado 23 desta PD. 

  Ademais, no apartado 9 da PD, relativo á recuperación e 

avaliación das materias pendentes, recollíase o seguinte:  

O alumnado que teña pendente a materia deberá seguir os pasos 

que se indican: 

a) Na primeira avaliación: facer un boletín e superar unha proba 

sobre os contidos que nel aparecen. Se se supera esa proba, 

queda aprobada a materia pendente. 

b) Na segunda avaliación: de superar a segunda avaliación do 

curso no que están matriculados, aproban a materia pendente.  

c) Na tercera avaliación: é preciso superar un exame en maio que 

versará sobre os contidos do boletín entregado ao comezo do 

curso.   

Modificamos os procedementos de cualificación para 

incluír unha proba final en xuño que terá que facer o alumnado 

que, unha vez aplicados os procedementos de cualificación 

anteriormente plasmados, non acade unha nota mínima de 

cinco puntos. 

 A devandita proba, elaboraba en base aos mínimos que 

se recollen no apartado 4 da programación, estará dividida en 

tres seccións. O alumnado fará unha, dúas ou as tres seccións 

en función da avaliación ou avaliacións que teña suspensas, e 
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máis específicamente, das partes non superadas en cada 

avaliación:  

 

Elíminanse a avaliación ordinaria e a extraordinaria e, de 

acadar o alumnado que teña que facer a proba final 

anteriormente descrita (será informado das seccións e 

subapartados dentro dela que terá que facer a través do seu 

informe individualizado) unha nota igual ou superior a 5 nela, 

considerarase que o alumno ou a alumna superou a materia de 

Lingua Inglesa. 

Por outra banda, o alumnado que supere a materia e non 

teña que facer a devandita proba final levará a cabo actividades 

de reforzo do aprendido e de ampliación de contidos a través 

de actividades (visionado de vídeos e escoita de audios con 

cuestións sobe eles; lectura de textos con preguntas sobre eles; 

xogos na rede para practicar as distintas destrezas; exercicios 

de elección múltiple, encher ocos, traducir, parafrasear, para 

practicar gramática e vocabulario…) deseñadas para que poidan 

traballar de xeito autónomo e incluso autocorrixirse, mentres 

Sección 1 – 1ª Avaliación Sección 2 – 2ª Avaliación Sección 3 – 3ª Avaliación 

Grammar 

Vocabulary 

Reading 

Listening 

Speaking 

Writing 

Grammar 

Vocabulary 

Reading 

Listening 

Speaking 

Writing 

Grammar 

Vocabulary 

Reading 

Listening 

Speaking 

Writing 
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aqueles compañeiros que deban realizar esa proba final son 

atendidos de xeito máis individualizado polo profesorado 

cando estean a levar a cabo actividades de reforzo dos contidos 

non superados. 

O alumnado que supere a materia na terceira avaliación 

poderá subir a súa cualificación, se así o desexa, na avaliación 

final, realizando na clase unha actividade de elección múltiple 

na que terá que acertar o 80% das cuestións que se lle 

presenten. De obter esa porcentaxe de acertos, a cualificación 

obtida na terceira avaliación verase incrementada en 0.5 

puntos na avaliación final. 

No tocante ao alumnado que teña a materia pendente, de 

non ter superada a proba realizada na primeira avaliación sobre 

o boletín que lle foi entregado, nin a materia de Lingua Inglesa 

do curso no que está matriculado na segunda avaliación, nin a 

comezos de maio unha proba, de novo sobre o boletín que 

recibiu ao comezo do curso, terá unha nova oportunidade a 

mediados/finais de maio de realizar unha proba sobre o 

devandito boletín e, de acadar unha cualificación de cinco 

puntos nela, considerarase aprobada a materia pendente. 

Ademais, se o alumnado supera a materia de Lingua Inglesa do 

curso no que está matriculado, aprobará automáticamente a 

materia pendente.  

 

 

Asinado: Isabel Cota Muñiz 

En Verín, a 29 de marzo de 2022 



ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA O PRESENTE CURSO 2021-2022 
 

Asignatura:   LATÍN  NIVEL  EDUCATIVO:   4º ESO 
 

 

Tras a entrada en vigor da ORDE do 25 de Xaneiro de 2022 pola que se 
actualiza a normativa nos ensinos de educación primaria, de Educación 

Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato no sistema educativo de Galicia, 
revísanse aqueles aspectos sobre os Procedementoes e instrumentos de 

Avaliación e Cualificación dentro da Programación Didáctica, de xeito que 
se adecúen á nova lexislación e que, no referente a este Departamento, 

afecta a  Latín de 4º ESO. 

 
 O apartado que refire " PROBA EXTRAORDINARIA", queda 

anulado xa que non se contempla na nova normativa. 
 

 SISTEMA MODIFICADO: 

 
           - Cada avaliación faranse dúas probas => un exame parcial e un 

exame final de avaliación. En cada un deles,  as preguntas levarán  
anotada a puntuación específica que lle corresponda). 

 

Cada un deles valerá un 40%, e computarán por tanto, un 80% da 
nota. Na cualificación dás mesmas valorarase ou dominio dous 

contidos, pero tamén a correcta ortografía, expresión e redación e a 
limpeza e boa presentación  

 
       - O restante 20% da nota procederá da observación directa do 

alumno ou alumna cando estea traballando na aula individual ou cen 
grupo, de tarefas propostas para casa e da realización de traballos 

específicos, de tests  ou resumos sobre lecturas realizadas con 

temática relacionada co mundo clásico. 
         

        -Os alumnos e alumnas que suspendan unha avaliación farán 
un exame de recuperación da devandita avaliación despois de 

finalizada esta. 
 

 
       -En todas as Avaliacións, por baixo do 5 non se redondeará á 

alza, por tanto un 4,9 é un 4 na avaliación. Por encima do 5 
redondearase á alza a partir da décima 0,5. 

 
       -Para aprobar a materia será necesario ter cada avaliación 

superada con máis dun cinco na súa convocatoria correspondente ou 
na recuperación posterior.  

 

 
 



 
 

       - Os alumnos deberán ter superada a materia nas  avaliacións  
(- en cada avaliación ou na recuperación das mesmas-). 

Ao final, faráselles a media aritmética con elas, conseguindo o 
aprobado a partir da cualificación de 5. 

 
      - Sempre que sexa posible, os exames faranse de maneira 

presencial. No caso de ensino semi ou non presencial,haberá a 
posibilidade de facer exames online  a través do AV e incluso 

entregar tarefas, que serán valoradas ao criterio da profesora. 
Nestes casos, marcarase data e hora no peche de recepción de ditos 

documentos e non se admitirán entregas despois do peche de 

recepción, sendo cualificados como "non presentados" os recibidos 
fóra de prazo.    

 
      - No caso de que un alumno ou alumna non poida facer algún 

dos dous exames ou probas escritas  programadas e teña un 
xustificante médico con validez oficial ou dos seus pais ou titores, a 

profesora llo programaría outro día. Se non houbese posibilidade de 
facelo, dita proba non contaría á hora de calcular a media da 

avaliación. 

 

   - Se un alumno ou alumna  non se presenta a unha proba 

escrita e non ten xustificación médica o dos seus  pais ou titores, 
dita proba cualificarallese como NON PRESENTADO. 

 
    - A todo alumno ou alumna que sexa sorprendido utilizando 

calquera sistema de copia ou procedemento fraudulento nas probas 

escritas seralle retirado ao instante o exemplar do exame,  
A profesora poñeralle outro nunha data a considerar  por ela sen ter 
que ser consensuada co alumno ou alumna. Ademáis, o implicado 

deberá pre deberá presentarse ante o Xefe de Estudos quen determinará o 

tipo de falta disciplinaria que corresponde a súa acción .  

 

   - Estarán prohibidos na aula mentres se realicen os exames ou 

probas escritas o uso de teléfonos móbiles e "reloxos intelixentes" 
ou smartwatch. Pero se un alumno é portador de calquera deles 

cando se estea  a examinar, aplicaránselle as medidas citada no 
punto precedente. 

 
 

 
 

 
 

 



       -Os alumnos e alumnas que, ao rematar a 3ª Avaliación, teñan 
unha cualificación da materia  cunha nota igual ou superior a 5 

puntos, poderán vela mellorada ata coa suma dun punto na 
cualificación final do curso   sempre e cando leven a cabo 

axeitadamente e no tempo fixado actividades ou tarefas de apoio,  
reforzo e/ou ampliación  nas dúas últimas semanas do curso. Estas 

actividades ou tarefas poderán ser idénticas para todo o alumnado 
ou personalizadas ou adaptadas aos intereses e motivacións de cada 

alumno.  
Dita puntuación virá outorgada e será proporcional á progresión e 

traballo individual realizado por cada alumno ou alumna no espazo 
temporal que vai entre a finalización da 3ª avaliación e o final do 

curso. 

 
       - Os alumnos e alumnas que, ao rematar a 3ª Avaliación, teñan 

unha cualificación negativa da materia  cunha nota inferior a 5 
puntos, terán a posibilidade de aprobar a materia.  

Para iso a profesora programará  actividades de recuperación, das 
partes sen superar.   

 Ditas actividades consistirán en tarefas adaptadas e  
         personalizadas de recuperación e unha proba individualizada  

 sobre as partes da materia que non superou. 
  

 A valoración  destas actividades terán un peso na nota final do 
10% e deberán ser desenvoltas no espazo temporal que vai 

entre a finalización da tercera avaliación e o final de curso. 
 

 O restante   90%  da nota será a  obtida nunha proba escrita 

ou exame personalizado a  realizar antes do día 22 de xuño. 
 

A cualificación final do curso obterase do redondeo dunha media 
ponderada entre as dos cualificacións anteriormente descritas. 

 

 

 

 



ADDENDA DA PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
CURSO 2021-2022 
 
Na presente Addenda móstranse as modificacións feita polo Departamento de Lingua 
Castelá e Literatura. As mesmas están relacionadas con dous puntos da programación (III e 
IV) e cun terceiro punto relacionado coas actividades que se levarán a cabo durante o mes 
de xuño, entre a 3º avaliación e a avaliación final. 
 
 

 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
En relación ao apartado III titulado “PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
E CUALIFICACIÓN”, as variacións presentes márcanse en cursiva e con subliñado. 
 
Exames:  
- Realizarase como mínimo un exame por avaliación.  
- Os exames cualificaranse sobre 10, estando o aprobado na cualificación de 5. En cada 
pregunta estará especificada a puntuación concreta que lle corresponde.  
-Farase un exame de recuperación final en maio, tendo en conta o seguinte: aqueles 
alumnos que teñan suspensa unha soa avaliación farán a recuperación desta parte, 
mentres que aqueles que teñan suspensas dúas ou tres avaliacións deberán presentarse a 
esta proba de recuperación final con toda a materia. Tamén se poderá distribuír a materia 
do xeito que estipule cada profesor.  
- A aqueles alumnos que superen a materia nas tres avaliacións sen necesidade de acudir á 
recuperación final, faráselles a nota media do curso.  
- Aqueles alumnos que non superen a materia na proba de maio, deberán presentarse á 
proba de xuño, despois de traballar os contidos precisos durante a quincena do mesmo 
mes adicada a ese tipo de traballo.  
- A asistencia os exames nas datas e horas especificadas polo profesor é obrigatoria. En 
casos excepcionais (enfermidade, fallecemento dun familiar cercano, declaracións en 
xulgados) o profesor fará unha proba equivalente noutra data para o alumno afectado, 
sempre que este presente antes da nova data un xustificante con validez oficial. Debido á 
situación excepcional na que nos atopamos en relación á COVID-19, poderase aceptar un 
xustificante, tal e como indica a normativa, asinado polos titores legais. En caso contrario, 
a cualificación no exame será a de NON PRESENTADO.  
- Se se descubre copiando a un alumno nalgunha das probas, retiraráselle o exame no 
momento e faráselle unha proba equivalente na data que considere o profesor sen ter que 
ser consensuada co alumno.  
- Se o alumno é portador de calquera aparato electrónico (móbil, MP3, MP4...) cando se 
estea a examinar, retiraráselle o exame e aplicaránselle as medidas citadas no punto 
anterior.  
- Se o profesor ten sospeitas fundadas de que o alumno copiou no exame, repetiráselle a 

proba no momento que decida o profesor oralmente ou por escrito. 

 

 

 



 RECUPERACIÓN DE PENDENTES: 

En relación ao alumando con pendentes na ESO, apartado IV titulado “PLAN DE TRABALLO 

E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

(ALUMNADO ORDINARIO, REFORZO E ACI)”, márcanse as modificacións con cursiva e 

subliñado. 

Dado que as materias Lingua Castelá e Literatura de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO son materias de 
contidos progresivos, o alumno que realice satisfactoriamente os traballos marcados polo 
departamento dentro do prazo establecido para a súa entrega, supere as probas marcadas 
polo Dpto en relación cos contidos traballados nos exercicios de repaso e/ou supere a 2ª 
avaliación do curso no que se atope, terá superada a materia pendente. En todo caso, ter 
aprobada dita avaliación suporá o aprobado automático da materia pendente, 
independentemente de traballos e exames.  
Destes traballos (farase unha 1º entrega na 1ª avaliación e outra na 2ª) poden ser de 
varios tipos, dende a lectura e comentario escrito de obras literarias ata baterías de 
exercicios gramaticais ou ortográficos, pero sempre se centrarán máis nos aspectos 
prácticos e funcionais da materia que na mera teoría. En principio, deberanse realizar fora 
do horario lectivo, salvo no caso dos alumnos que requiran un apoio constante, 
especialmente dos que teñen adaptación curricular, que poderán facelos no aula, baixo a 
supervisión dun profesor (o de Lingua Castelá ou o profesor de apoio específico designado 
do Departamento de Orientación). Na primeira e na segunda avaliación valoraranse os 
resultados dos mesmos.  
Os alumnos con ACI farán traballos axeitados ó seu nivel académico, segundo o 
recomendado polo Departamento de Orientación.  
Os alumnos que non superasen a pendente de acordo cos criterios anteriores, terán a 

posibilidade de asistir a unha proba en maio sobre os contidos mínimos do curso 

correspondente especificados na PD. Os alumnos que non recuperasen a materia na proba 

de maio, terán a posibilidade de entregar unas actividades en xuño que serán marcadas 

polo departamento. 

 

 ACTIVIDADES DE XUÑO 

Alumnado coa materia aprobada na 3º avaliación (7 e 8 de xuño). Elaborará diferentes 

actividades de carácter autónomo como poden ser xogos de repaso, elaboración de 

pasatempos, lecturas e coloquios… 

Alumnado coa materia suspensa na 3º avaliación (7 e 8 de xuño). Realizará diferentes 

actividades adaptadas á situación de cada alumno. 

 

En Verín, a 6 de mayo de 2022.  

A xefa de departamento: Silvia Cid Feijoo 
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ADDENDA PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GALEGO 

 
 
 

Modificamos a programación conforme a actualización da normativa de avaliación 25 de xaneiro. 

Así, debido á eliminación das probas extraordinarias, o alumnado terá a opción de recuperar a 

materia entre o 7 e o 22 de xuño demostrando que adquiriu os contidos mínimos do curso a través 

de: 
 

1. Realización de tarefas individualizadas e adaptadas que serán entregadas para o/a docente a 

través dunha rúbrica. (véxase o final do documento). Estas tarefas serán revisadas polo docente 

e o alumnado terá a oportunidade de refacelas ata que se acade os contidos mínimos. Estas tarefas 

suporán o 50% da nota. 
 

2. Para demostrar que estes contidos foron adquiridos faráselle unha proba, alén das actividades 

anteriormente citadas, da semana das avaliacións. Esta proba individualizada e adaptada suporá 

o outro 50% da nota. 

 

 

RÚBRICA TAREFAS INDIVIDUALIZADAS 

 

SEMPRE (1PTO) ÁS VECES (0,5 

PTO) 

NUNCA (0 PTO) 

As actividades foron entregadas en tempo 

sempre 

As actividades foron 

entregadas en tempo ás veces 

As actividades nunca foron entregadas 

en tempo 

As actividades están ben presentadas 

sempre 

As actividades están ben 

presentadas ás veces 

As actividades nunca están ben 

presentadas 

As actividades foron entregadas sen faltas 

de ortografía sempre 

As actividades foron 

entregadas sen faltas de 

ortografía ás veces 

As actividades son entregadas con faltas 

de ortografía 

Fixo unha segunda entrega daquelas 

actividades que non foran feitas de xeito 

adecuado 

Ás veces fixo unha segunda 

entrega daquelas actividades que 

non foran feitas de xeito 

adecuado 

Nunca fixo unha segunda entrega daquelas 

actividades que non foran feitas de xeito 

adecuado 

Preguntou dúbidas e mantivo un interese 

activo por superar a materia 

Ás veces preguntou dúbidas e 

mantivo un interese activo por 

superar a materia 

Nunca preguntou dúbidas e tampouco 

mantivo un interese activo por superar a 

materia 
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O alumnado coa materia aprobada realizará unha serie de actividades de reforzo e 

consolidación (xogos, tests, lecturas, debates onde aprendan a expresarse oralmente, exercicios 

de escritura creativa...). Asemade, procuraremos reforzar de maneira positiva o seu traballo ao 

implicalo na elaboración de tarefas de aprendizaxe dirixidas a aquel alumnado que precisa 

superar a materia; fomentando  así o traballo en equipo.  

 

Poderase ter en conta a mellora nas destrezas destes discentes para decidir redondear unha nota 

na avaliación  cun máximo de 0,5 no caso de ter sido esta salientable, para reforzar de maneira 

positiva o seu esforzo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1º ESO 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación obterase da seguinte forma: 

 
● Faranse un mínimo de dous exames por avaliación e unha serie de probas escritas 

avaliables. 
● O último exame de cada avaliación será un exame final de avaliación. 
● En cada unha das probas escritas do curso poderase sumar ata 0’5 puntos de forma 

proporcional pola boa presentación dos exercicios correctamente realizados e a omisión de 

faltas de ortografía. 

● Para obter a nota media de cada avaliación farase a media de todos os exames da 
avaliación, que contará un 70%, contando o traballo individual diario e persoal do alumnado o 

10% e as probas escritas avaliables realizadas o 20% restante. 

● Aplicarase que quen aprobe un exame final de avaliación obterá como mínimo unha 

nota media de 5 nesa avaliación. 
● A cualificación que aparecerá no boletín en cada avaliación obterase a partir da nota 

media da avaliación correspondente aplicando redondeo. Neste caso, o/as alumno/as que 

suspendan a 1ª ou a 2ª avaliación poderán facer un exame de recuperación de dita avaliación 

despois de realizada a avaliación. 
● O alumnado que perda un exame ou proba final ou de avaliación por xustificación 

médica ou dos país queda pendente de facerllo outro día, cando o docente o considere oportuno. 
 
● Sempre que sexa posible, os exames faranse de maneira presencial. No caso de 

educación a distancia, poderanse facer exames a distancia e/ou organizar a entrega de 

actividades especiais, que ponderarán segundo o criterio do profesorado, atendendo ás 

circunstancias nas que nos atopemos. 

 
 
● Para o alumnado coa materia superada tras a 3ª avaliación proporanse actividades de 

reforzo e ampliación da materia do curso co obxecto de que este alumnado mellore e desenvolva 
a súa autonomía á vez que amplía e profundiza os coñecementos de cara ás matemáticas como 

as reflectidas no punto 0 dos contidos da programación. Se o profesor/a o 



considera oportuno poderanse establecer actividades diferenciadas segundo as necesidades ou 

intereses de cada alumno/a. 
● A valoración destas actividades para o alumnado coa materia superada consistirá nunha 

suma de ata un punto na nota final do curso, obtida como a media das notas medias de cada 

avaliación. A cualificación final do curso obterase por redondeo da nota anterior. 

 
● Para o alumnado coa materia suspensa tras a 3ª avaliación programaranse actividades 
de recuperación, das partes sen superar, atendendo ao informe individualizado elaborado polo 

equipo docente. 

As actividades consistirán en exercicios personalizados de recuperación sobre a materia, nas 

partes nas que non superou o nivel mínimo dos estándares de aprendizaxe, e unha proba 

individualizada sobre ditos exercicios. 
● A valoración destas actividades teñen un peso na nota final do 30%. O restante 70% será 

a nota obtida na proba individualizada. 
● A cualificación final do curso obterase do redondeo dunha media ponderada entre a 
cualificación anterior e as cualificacións das partes superadas durante o curso. 

 

 

2º ESO 

 
 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación obterase da seguinte forma: 

 
● Faranse un mínimo de dous exames por avaliación e unha serie de probas escritas 

avaliables. 
● O último exame de cada avaliación será un exame final de avaliación. 
● En cada unha das probas escritas do curso poderase sumar ata 0’5 puntos de forma 

proporcional pola boa presentación dos exercicios correctamente realizados e a 
omisión de faltas de ortografía. 

● Para obter a nota media de cada avaliación farase a media de todos os exames da 
avaliación, que contará un 70%, contando o traballo individual diario e persoal do 
alumnado o 10% e as probas escritas avaliables realizadas o 20% restante. 

● Aplicarase que quen aprobe un exame final de avaliación obterá como mínimo unha 
nota media de 5 nesa avaliación. 

● A cualificación que aparecerá no boletín na 1ª e 2ª avaliacións obterase a partir da 
nota media da avaliación correspondente aplicando redondeo. Os alumnos que 
suspendan unha avaliación poderán facer un exame de recuperación de dita 
avaliación despois de realizada a avaliación. 

 
● O alumnado que perda un exame ou proba final ou  de avaliación por xustificación 

médica ou dos pais queda pendente de facerllo outro día,cando o docente o 
considere oportuno.  



● Sempre que sexa posible, os exames faranse de maneira presencial. No caso de 
educación a distancia, poderanse facer exames a distancia e/ou organizar a entrega 
de actividades especiais, que ponderarán segundo o criterio do profesorado, 
atendendo ás circunstancias nas que nos atopemos. 

 

 
● Para o alumnado coa materia superada tras a 3ª avaliación proporanse actividades de 

reforzo e ampliación da materia do curso co obxecto de que este alumnado mellore e desenvolva 

a súa autonomía á vez que amplía e profundiza os coñecementos de cara ás matemáticas como 

as reflectidas no punto 0 dos contidos da programación. Se o profesor/a o considera oportuno 

poderanse establecer actividades diferenciadas segundo as necesidades ou intereses de cada 

alumno/a. 
● A valoración destas actividades para o alumnado coa materia superada consistirá nunha 

suma de ata un punto na nota final do curso, obtida como a media das notas medias de cada 

avaliación. A cualificación final do curso obterase por redondeo da nota anterior. 

 
● Para o alumnado coa materia suspensa tras a 3ª avaliación programaranse actividades 

de recuperación, das partes sen superar, atendendo ao informe individualizado elaborado polo 
equipo docente. 

As actividades consistirán en exercicios personalizados de recuperación sobre a materia, nas 

partes nas que non superou o nivel mínimo dos estándares de aprendizaxe, e unha proba 

individualizada sobre ditos exercicios. 
● A valoración destas actividades teñen un peso na nota final do 30%. O restante 70% será 

a nota obtida na proba individualizada. 
● A cualificación final do curso obterase do redondeo dunha media ponderada entre a 
cualificación anterior e as cualificacións das partes superadas durante o curso. 

 

 

 
3º ESO 

 
 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación obterase da seguinte forma: 

• Haberá un mínimo de dous exames por avaliación. Os exames que non sexan de 
avaliación contarán un 40% e o da avaliación contará un 60 %. 

• En cada unha das probas escritas do curso poderase sumar ata 0’5 puntos de forma 
proporcional pola boa presentación dos exercicios correctamente realizados e a omisión 
de faltas de ortografía. 

• A nota media da avaliación obterase ponderando cun 90% a nota obtida nas probas 
escritas e cun 10% o traballo diario. Nesta compoñente da nota poderanse valorar 
diferentes aspectos: traballo individual do alumno tanto na aula como en tarefas que teña 



que facer fóra desta para poñer despois en común na aula, expoñer ou entregar ó profesor, 
participación e colaboración cos compañeiros e co profesor, caderno,… 

• A cualificación que aparecerá no boletín na 1ª e 2ª avaliacións obterase a partir da nota 
media da avaliación correspondente mediante redondeo. Os alumnos que suspendan 
unha avaliación poderán facer un exame de recuperación de dita avaliación despois de 
realizada a avaliación. 

• O alumnado que perda un exame ou proba final ou de avaliación por xustificación médica 
ou dos pais queda pendente de facerllo outro día,cando o docente o considere oportuno.  

• Sempre que sexa posible, os exames faranse de maneira presencial. No caso de 
educación a distancia, poderanse facer exames a distancia e/ou organizar a entrega de 
actividades especiais, que ponderarán segundo o criterio do profesorado, atendendo ás 
circunstancias nas que nos atopemos. 

 
● Para o alumnado coa materia superada tras a 3ª avaliación proporanse actividades de 

reforzo e ampliación da materia do curso co obxecto de que este alumnado mellore e desenvolva 

a súa autonomía á vez que amplía e profundiza os coñecementos de cara ás matemáticas como 

as reflectidas no punto 0 dos contidos da programación. Se o profesor/a o considera oportuno 

poderanse establecer actividades diferenciadas segundo as necesidades ou intereses de cada 

alumno/a. 
● A valoración destas actividades para o alumnado coa materia superada consistirá nunha 

suma de ata un punto na nota final do curso, obtida como a media das notas medias de cada 

avaliación. A cualificación final do curso obterase por redondeo da nota anterior. 

 
● Para o alumnado coa materia suspensa tras a 3ª avaliación programaranse actividades 
de recuperación, das partes sen superar, atendendo ao informe individualizado elaborado polo 

equipo docente. 

As actividades consistirán en exercicios personalizados de recuperación sobre a materia, nas 

partes nas que non superou o nivel mínimo dos estándares de aprendizaxe, e unha proba 

individualizada sobre ditos exercicios. 
● A valoración destas actividades teñen un peso na nota final do 10%. O restante 90% será 

a nota obtida na proba individualizada. 
● A cualificación final do curso obterase do redondeo dunha media ponderada entre a 
cualificación anterior e as cualificacións das partes superadas durante o curso. 



4º ESO 

 
 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación obterase da seguinte forma: 

• Haberá un mínimo de dous exames por avaliación. Os exames que non sexan de 
avaliación contarán un 40% e o da avaliación contará un 60 %. 

• En cada unha das probas escritas do curso poderase sumar ata 0’5 puntos de forma 
proporcional pola boa presentación dos exercicios correctamente realizados e a omisión 
de faltas de ortografía. 

• A nota media da avaliación obterase ponderando cun 90% a nota obtida nas probas 
escritas e cun 10% o traballo diario. Nesta compoñente da nota poderanse valorar 
diferentes aspectos: traballo individual do alumno tanto na aula como en tarefas que teña 
que facer fóra desta para poñer despois en común na aula, expoñer ou entregar ó profesor, 
participación e colaboración cos compañeiros e co profesor, caderno,… 

• A cualificación que aparecerá no boletín na 1ª e 2ª avaliacións obterase a partir da nota 
media da avaliación correspondente mediante redondeo. Os alumnos que suspendan 
unha avaliación poderán facer un exame de recuperación de dita avaliación despois de 
realizada a avaliación. 

• O alumnado que perda un exame ou proba final ou de avaliación por xustificación médica 
ou dos pais queda pendente de facerllo outro día,cando o docente o considere oportuno.  

• Sempre que sexa posible, os exames faranse de maneira presencial. No caso de 
educación a distancia, poderanse facer exames a distancia e/ou organizar a entrega de 
actividades especiais, que ponderarán segundo o criterio do profesorado, atendendo ás 
circunstancias nas que nos atopemos. 

• Para o alumnado coa materia superada tras a 3ª avaliación proporanse actividades de 

reforzo e ampliación da materia do curso co obxecto de que este alumnado mellore e 

desenvolva a súa autonomía á vez que amplía e profundiza os coñecementos de cara ás 

matemáticas como as reflectidas no punto 0 dos contidos da programación. Se o profesor/a 

o considera oportuno poderanse establecer actividades diferenciadas segundo as 

necesidades ou intereses de cada alumno/a. 

• A valoración destas actividades para o alumnado coa materia superada consistirá nunha 

suma de ata un punto na nota final do curso, obtida como a media das notas medias de cada 

avaliación. A cualificación final do curso obterase por redondeo da nota anterior. 

 

• Para o alumnado coa materia suspensa tras a 3ª avaliación programaranse actividades de 

recuperación, das partes sen superar, atendendo ao informe individualizado elaborado polo 

equipo docente. 

As actividades consistirán en exercicios personalizados de recuperación sobre a materia, nas 

partes nas que non superou o nivel mínimo dos estándares de aprendizaxe, e unha proba 

individualizada sobre ditos exercicios. 

• A valoración destas actividades teñen un peso na nota final do 10%. O restante 90% será a 
nota obtida na proba individualizada. 

• A cualificación final do curso obterase do redondeo dunha media ponderada entre a 
cualificación anterior e as cualificacións das partes superadas durante o curso. 



 

 

ADDENDA 
(Á PROGRAMACIÓN DO 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

PARA O CURSO 2021-2022) 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Tendo en conta a orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que 
se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato no 
sistema educativo de Galicia, publicada no DOG do venres 11 
de febreiro de 2022, o Departamento de Música do IES Xesús 
Taboada Chivite de Verín modifica a súa programación para o 
presente curso, 2021-2022. 

 Nos apartados 7 e 8 do artigo 7 da orde do 25 de xaneiro 
dise o seguinte: 

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres 
sesións de avaliación parciais. Así mesmo, farase o seguimento 
da recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes, se for 
o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas 
datas que se determinen na norma que estableza o calendario 
escolar para cada curso. 

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a 
avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o 
alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar 
logo de realizar a terceira avaliación parcial, o equipo docente 
realizará un breve informe de avaliación individualizado que 
debe servir de base para o deseño das correspondentes 
actividades de recuperación. A cualificación definitiva das 
materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de 
curso. 

 



En consecuencia, modificamos a nosa programación,  máis 
específicamente o apartado 7, dedicado aos criterios sobre a 
avaliación, cualificación e promoción do alumnado de Música 
en 2º, 3º e 4º ESO e de Oratoria bilingüe 2º ESO (subapartados 
7.1, 7.2, 7.3 e 7.6). 

 

Modificamos estes procedementos de cualificación para 
incluír unha proba ou traballo final en xuño que terá que facer 
o alumnado que, unha vez aplicados os procedementos de 
cualificación anteriormente plasmados, non acade unha nota 
mínima de cinco puntos. 

 

A devandita proba ou traballo, elaboraba en base aos 
mínimos que se recollen no apartado 4 da programación, estará 
dividida en tres seccións. O alumnado fará unha, dúas ou as 
tres seccións en función da avaliación ou avaliacións que teña 
suspensas, e, máis específicamente, das partes non superadas 
en cada avaliación. 

Coa finalidade de poder adaptar esta proba a cada alumno 
e de garantizar na medida do posible o maior rendemento do 
mesmo, adiantamos o final da terceira avaliación ata tres 
semanas antes do fin de curso, calculando dese xeito as 
cualificacións finais. 

Elíminase a avaliación extraordinaria e, de acadar o 
alumnado que teña que facer a proba final anteriormente 
descrita (será informado das sección e subapartados dentro dela 
que terá que facer a través do seu informe individualizado) unha 



nota igual ou superior a 5, considerarase que o alumno ou a 
alumna superou a materia de Música ou Oratoria bilingüe. 

Por outra banda, o alumnado que supere a materia e non 
teña que facer a devandita proba ou traballo final levará a cabo 
actividades de reforzo do aprendido e de ampliación de 
contidos a través de actividades ( xogos, traballos en grupo…) 
deseñadas para que poidan traballar de xeito autónomo e 
incluso autocorrixirse, mentres aqueles compañeiros que deban 
realizar esa proba final son atendidos de xeito máis 
individualizado polo profesorado cando estean a levar a cabo 
actividades de reforzo dos contidos non superados. 

Deste xeito, artellarase unha vía para que o alumnado 
aprobado poida mellorar a súa cualificación, sempre adaptada ó 
seu grao de consecución das competencias. 

Finalmente, o alumnado con materias pendentes tamén 
terá ocasión de recuperalas neste último tramo do curso, coa 
elaboración dunha proba ou traballo adaptado individualmente, 
e orientado a facilitarlle a superación das competencias. 

 

 

 

 

Asinado: David Rodríguez Rivada 

 

En Verín, a 5 de abril de 2022 



 

 

ADDENDA  Á  PROGRAMACIÓN  DE RELIXIÓN 
CATÓLICA 

 

IES XESÚS TABOADA CHIVITE 

 

CURSO 2021-22 

 

 

 

En cumprimento da orde do 25 de xaneiro de2022 pola que se actualiza a normativa de 
avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 
bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1º ESO 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

En cada avaliación, os estándares básicos, terán un peso do 50% da nota, os non 
básicos, un peso do 30% o resto da nota repartirase entre o traballo na clase e na casa e a 
participación. Cada un destes aspectos terá un peso do 10% na nota. 

Dado que as notas reflíctense no boletín con valores numéricos sen decimais, cando a 
nota acadada supere as 6 décimas redondearase ó número enteiro superior en cada unha 
das avaliacións. A nota final do curso calcularase a partir das notas reais (sen redondeo) 
das avaliacións e o redondeo farase a partires das 5 décimas. Para superar a materia en 
todos os casos haberá que acadar un 5 tras o redondeo. 

Na caso en que o alumno non acade un 5 tras o redondeo, e ata a data de fin de curso, 
programaranse actividades de recuperación das partes sen superar segundo o informe 
individualizado realizado polo equipo docente. Valorarase o traballo realizado polo 
alumno e a adquisición dos estándares de aprendizaxe que non fosen acadados con 
anterioridade, de forma que ao rematar o período, o alumno poda superar o curso. 

Os alumnos que teñan superada a materia traballarán na aula actividades tanto de 
reforzo se son convenientes como de ampliación nas que podan traballar de forma máis 
autónoma e permita a dedicación máis personalizada aos alumnos suspensos. 

2º ESO 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

En cada avaliación, os estándares básicos, terán un peso do 50% da nota, os non 
básicos, un peso do 30% o resto da nota repartirase entre o traballo na clase e na casa e a 
participación. Cada un destes aspectos terá un peso do 10% na nota. 

Dado que as notas reflíctense no boletín con valores numéricos sen decimais, cando a 
nota acadada supere as 6 décimas redondearase ó número enteiro superior en cada unha 
das avaliacións. A nota final do curso calcularase a partir das notas reais (sen redondeo) 
das avaliacións e o redondeo farase a partires das 5 décimas. Para superar a materia en 
todos os casos haberá que acadar un 5 tras o redondeo. 

Na caso en que o alumno non acade un 5 tras o redondeo, e ata a data de fin de curso, 
programaranse actividades de recuperación das partes sen superar segundo o informe 
individualizado realizado polo equipo docente. Valorarase o traballo realizado polo 
alumno e a adquisición dos estándares de aprendizaxe que non fosen acadados con 
anterioridade, de forma que ao rematar o período, o alumno poda superar o curso. 



Os alumnos que teñan superada a materia traballarán na aula actividades tanto de 
reforzo se son convenientes como de ampliación nas que podan traballar de forma máis 
autónoma e permita a dedicación máis personalizada aos alumnos suspensos.  

3º ESO 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

En cada avaliación, os estándares básicos, terán un peso do 50% da nota, os non 
básicos, un peso do 30% o resto da nota repartirase entre o traballo na clase e na casa e a 
participación. Cada un destes aspectos terá un peso do 10% na nota. 

Dado que as notas reflíctense no boletín con valores numéricos sen decimais, cando a 
nota acadada supere as 6 décimas redondearase ó número enteiro superior en cada unha 
das avaliacións. A nota final do curso calcularase a partir das notas reais (sen redondeo) 
das avaliacións e o redondeo farase a partires das 5 décimas. Para superar a materia en 
todos os casos haberá que acadar un 5 tras o redondeo. 

Na caso en que o alumno non acade un 5 tras o redondeo, e ata a data de fin de curso, 
programaranse actividades de recuperación das partes sen superar segundo o informe 
individualizado realizado polo equipo docente. Valorarase o traballo realizado polo 
alumno e a adquisición dos estándares de aprendizaxe que non fosen acadados con 
anterioridade, de forma que ao rematar o período, o alumno poda superar o curso. 

Os alumnos que teñan superada a materia traballarán na aula actividades tanto de 
reforzo se son convenientes como de ampliación nas que podan traballar de forma máis 
autónoma e permita a dedicación máis personalizada aos alumnos suspensos.         

4º ESO 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

En cada avaliación, os estándares básicos, terán un peso do 50% da nota, os non 
básicos, un peso do 30% o resto da nota repartirase entre o traballo na clase e na casa e a 
participación. Cada un destes aspectos terá un peso do 10% na nota. 

Dado que as notas reflíctense no boletín con valores numéricos sen decimais, cando a 
nota acadada supere as 6 décimas redondearase ó número enteiro superior en cada unha 
das avaliacións. A nota final do curso calcularase a partir das notas reais (sen redondeo) 
das avaliacións e o redondeo farase a partires das 5 décimas. Para superar a materia en 
todos os casos haberá que acadar un 5 tras o redondeo. 

Na caso en que o alumno non acade un 5 tras o redondeo, e ata a data de fin de curso, 
programaranse actividades de recuperación das partes sen superar segundo o informe 
individualizado realizado polo equipo docente. Valorarase o traballo realizado polo 



alumno e a adquisición dos estándares de aprendizaxe que non fosen acadados con 
anterioridade, de forma que ao rematar o período, o alumno poda superar o curso. 

Os alumnos que teñan superada a materia traballarán na aula actividades tanto de 
reforzo se son convenientes como de ampliación nas que podan traballar de forma máis 
autónoma e permita a dedicación máis personalizada aos alumnos suspensos.        

 

Os alumnos serán informados da actualización reflectida na presente addenda e como 
afectará á súa promoción. 

 

En Verín a 18 de marzo de 2022 

 

María del Puy Goyache 

Xefa do Departamento de Relixión Católica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADDENDA 

(Á PROGRAMACIÓN  DO DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

EVANXÉLICA PARA O CURSO 2021-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptada ás modificacións introducidas pola Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que 

se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia 

(DOG do 11 de febreiro) 

Suprímense nesta programación didáctica as referencias previstas para a recuperación 

da materia pendente na avaliación extraordinaria e substitúense polas recollidas nos 

seguintes apartados: 

 

1.- Actividades de apoio, reforzo e recuperación no período entre a terceira avaliación 

parcial e a final. 

2.- Actividades de ampliación no período entre a terceira avaliación parcial e a final. 

3.- Alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 

4.- Información e publicidade 

 

1.- Actividades de apoio, reforzo e recuperación no período entre a terceira 

avaliación parcial e a avaliación final. 

1.1. O alumnado que teña a materia con partes pendentes de superar logo de realizada 

a terceira avaliación parcial, realizará as actividades de apoio, reforzo e recuperación 

recollidas no informe de avaliación individualizado que se entregará ao alumnado co 

boletín de cualificacións da terceira avaliación. 

Ditas actividades serán cuestionarios, fichas e/ou traballos que versarán sobre os 

contidos non superados. 

1.2. Para superar a materia será precisa a avaliación positiva en todas as actividades 

previstas no informe de avaliación individualizado. 

1.3. A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final de curso. 

 



2.- Actividades de ampliación no período entre a terceira avaliación parcial e a 

avaliación final. 

2.1 O alumnado que teña superada a materia logo de realizada a terceira avaliación 

parcial realizará actividades de reforzo do aprendido e de ampliación de contidos, 

como poden ser visionado de vídeos, lectura de textos con preguntas sobre eles, xogos 

na rede, traballos de investigación… que serán deseñadas para que poidan traballar de 

xeito autónomo. 

As actividades de ampliación serán avaliadas, co único obxecto de mellorar a 

cualificación, pudendo incrementarse esta en 0,5 puntos, se se obtén unha 

cualificación positiva en todas as actividades programadas. 

2.2. A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final de curso. 

3. Alumnado coa materia pendente 

No tocante ao alumnado que teña a materia pendente, de non ter superada a materia 

a comezos de maio (na proba establecida), terá unha nova oportunidade a 

mediados/finais de maio de realizar outra proba e, de acadar unha cualificación de 

cinco puntos nela, considerarase aprobada a materia pendente. Ademais, se o 

alumnado supera a materia no curso no que está matriculado, aprobará 

automaticamente a materia pendente. 

4.- Información e publicidade 

O alumnado será informado da actualización reflectida na presente addenda e como 

afectará á súa promoción.  

As familias serán informadas a través da páxina web do instituto. 

 

En Verín a 5 de abril de 2022 

Rebeca Ares Iglesias 

 Xefa do Departamento de Relixión Evanxélica 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 
IES XESÚS TABOADA CHIVITE 

 

ADDENDA DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DA ESO  

PARA O CURSO 2021-2022 
 

 

1. Introdución 
O venres, 11 de febreiro, saíu publicado en DOG a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, bacharelato no sistema educativo de Galicia. O artigo 7, desenvolve a 
avaliación na Ensinanza Secundaria Obrigatoria. En particular, nos apartados 7 e 8 do mesmo 
estabelecese o seguinte: 
 

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación 
parciais. Así mesmo,farase o seguimento da recuperación das materias ou dos 
ámbitos pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase 
nas datas que se determinen na norma que estabeleza o calendario escolar para 
cada curso. 
 
8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 
dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 
Nese sentido, para ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira 
avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación 
individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes 
actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos 
ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso. 
 

2. Modificación das programacións da ESO  
En definitiva, esta orde vén concretar como se articula a desaparición da avaliación 
extraordinaria de setembro que contempla a LOMLOE estabelecendo os procedementos de 
recuperación no espazo temporal transcorrido entre a 3ª avaliación e a avaliación final.  
 
En consecuencia, na vixente programación da ESO 2021-2022, apartado 6.5 "Procedementos 
de avaliación e orientación da aprendizaxe" elimínase todo o relativo á avaliación 
extraordinaria estabelecendo como contrapartida a seguinte addenda: 
 

Procedementos de recuperación ou reforzo das materias de TECNOLOXÍA e TIC 
 
1. Alumnado coas materias superadas 
Neste caso, estabeleceranse actividades de reforzo e mesmo de ampliación que poderían 
implicar un incremento da cualificación ponderada coas cualificacións das tres avaliacións 
parciais. Para este alumnado realizaranse actividades prácticas relacionadas coas unidades 
didácticas de mecánica, electricidade e electrónica que sirvan para mellorar as súas 
capacidades. Deberá terse en conta para o desenvolvemento destas actividades que a 
atención do profesorado deberá dedicarse de forma preferente ao alumnado que non 
superou a materia nalgunha das avaliacións parciais. 



2. Alumnado coa materia de TECNOLOXÍA e TIC suspensa 
Os profesores que imparten TECNOLOXÍA e TIC nos diferentes cursos da ESO realizarán 
actividades de recuperación das avaliacións suspensas, especialmente daqueles contidos 
que o/a alumno/a non conseguiu superar ao longo do curso, de acordo co informe 
individualizado elaborado polo equipo docente. O Departamento terá como obxectivo 
recuperar o máximo de alumnado posíbel na medida en que a LOMLOE considera a 
repetición de curso unha medida moi excepcional.  
 
Así mesmo, as actividades de recuperación deberán ser adaptadas ás necesidades de cada 
alumno/a de modo que se facilite a superación da materia. 
 
Por último, informarase a cada curso sobre a normativa da LOMLOE, indicando as 
actividades, procedementos e condicións de recuperación das materias suspensas antes da 
terceira avaliación parcial.  
 
 

Verín, 7 de marzo de 2022 
 

O xefe de departamento 
 
 
 
 
 
ALBERTE BLANCO CASAL 
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1º ESO 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

Posto que a avaliación forma parte do proceso de ensinanza e aprendizaxe é 

importante que a selección e utilización de diversos procedementos e instrumentos 

de avaliación faciliten a interacción entre o profesor e os alumnos. Os 

instrumentos e procedementos da avaliación aplicados na aula serán os seguintes: 

AS PROBAS ESCRITAS- O longo de cada avaliación, realizaranse un mínimo de dúas 

probas escritas, que incluirán na súa formulación fundamentalmente os estándares 

de aprendizaxe. En cada pregunta sinalarase o  valor correspondente a cada unha. O 

alumnado será informado por escrito na propia proba do exame.  Ditas probas unha 

vez correxidas, presentaranse aos seus autores para que as coñezan e comproben 

cuales son os seus erros, e realizarase unha corrección colectiva e cooperativa. 

VALORACIÓN DO CADERNO- no caderno cada alumno rexistrará as tarefas 

didácticas. Dito control levarase a cabo periodicamente, aínda que se supervisarán 

tarefas puntuais cando o profesor así o requira. Rexistraranse as actividades que 

realice o alumno (lectura de imaxes, comentarios de texto, vocabulario de termos 

específicos, mapas conceptuais, liñas do tempo, fichas de lectura, entre outros tipos 

de tarefas) 

CUESTIONARIOS ORAIS E A OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA que 

rexistarei en fichas de control do alumnado. 

Os estándares de aprendizaxe avaliados  cunha proba escrita será ponderado con un 

70%. A realización de actividades do caderno, deberes, atención e participación 

na aula, un 30% 

 Por acordo do Claustro de Profesores do 30 de xullo de 2010, a boa presentación e 

a carencia de faltas de ortografía en tódalas probas escritas, terán un premio de 

0,50 puntos que serán aumentados á cualificación das mencionadas probas sempre 

que estean aprobadas. 



Despois de cada avaliación farase unha recuperación para o alumnado que non  a 

superara positivamente, sempre tendo en conta a ponderación citada 

anteriormente.  

O alumno/a que obteña na suma global das tres avaliacións 15 puntos terá a materia 

aprobada.  

Realizaranse actividades adaptadas para os alumnos con altas capacidades, como 

tamén de reforzo para aqueles que o necesiten. 

Os criterios anteriores, no actual contexto da pandemia Covid 19, poderán 

sufrir variacións se a actividade lectiva presencial se suspendera ou se fixera 

semipresencial, tal e como se indica no punto 22 da Programación. 

MATERIA SUPERADA 

Promedio das 3 avaliacións parciais 5 puntos. 

 
ALUMNADO COA MATERIA SUPERADA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A AVALIACIÓN FINAL 

Entre o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

proporanse e actividades de reforzo e ampliación orientadas a reforzar 

metodoloxías de investigación e análise a través de diversos recursos (textos, 

gráficos, artigos periodísticos, etc) co obxecto de que este alumnado poida 

desenvolver a súa autonomía, a súa creatividade á vez que amplía e profundiza os 

coñecementos sobre temas da actualidade ou de outros temas. Estas actividades 

representan unha oportunidade para seguir aprendendo de forma máis 

individualizada e personalizada e neste senso considerarase a posibilidade de 

establecer actividades diferenciadas segundo as necesidades ou intereses de cada 

grupo. 

Valoración 

Se as actividades están completas e ben feitas e se o resultado da media das tres 

avaliacións parciais iguala ou supera as cinco décimas, redondearase a nota 



positivamente, é dicir, obterase como nota final de avaliación o número enteiro 

posterior; se non chega, o inmediatamente inferior (exemplo: 5,5 = 6;  5,3 = 5).  

CUALIFICACIÓN FINAL 

 Será o resultado do promedio das tres avaliacións parciais e se, as actividades 

programadas se executaron correctamente e de forma íntegra,  se o resultado da 

media das tres avaliacións parciais iguala ou supera as cinco décimas, redondearase 

a nota positivamente, é dicir, obterase como nota final de avaliación o número 

enteiro posterior; se non chega, o inmediatamente inferior (exemplo: 5,5 = 6;  5,3 

= 5).  

 

Cando a nota media (promedio das tres avaliacións parciais)  alcanza unha 

valoración de 4 décimas, excepcionalmente, se o traballo proposto alcanzara a 

cualificación de excelente, poderíase redondear a nota ata o díxito enteiro 

posterior. Exemplo  (5,4 = 6).   

 

ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A AVALIACIÓN FINAL 

Programaranse actividades de recuperación, das partes sen recuperar, atendendo 

ao informe individualizado elaborado polo equipo docente.  

As actividades serán diferenciadas e axustaranse as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a e dos coñecementos básicos e específicos que 

precise adquirir. 

Estas actividades de recuperación organizaranse en tres bloques, correspondentes 

a cada unha das tres avaliacións parciais. Realizaranse na aula e recolleranse e 

valoraranse cada día ao finalizar á clase. Estas actividades teñen un peso na nota 

final  do 30 %. O restante 70% será a a nota obtida nuha proba centrada nas 

actividades programadas, personalizada, diferenciada e axustada as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a.  

 

 



MATERIA APROBADA 

Considerarase aprobada cando a media ponderada entre as actividades realizadas 

na aula e a proba centrada nesas mesmas actividades, acada unha valoración de 5 

puntos. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota media ponderada entre as actividades realizadas na aula (30%) e a proba de 

recuperación sobre esas actividades (70%).  

 

A nota obtida na cualificación final non se redondeará á alza. 
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2º ESO 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

Posto que a avaliación forma parte do proceso de ensinanza e aprendizaxe é 

importante que a selección e utilización de diversos procedementos e instrumentos 

de avaliación faciliten a interacción entre o profesor e os alumnos. Os 

instrumentos e procedementos da avaliación aplicados na aula serán os seguintes: 

AS PROBAS ESCRITAS- O longo de cada avaliación, realizaranse un mínimo de dúas 

probas escritas, que incluirán na súa formulación fundamentalmente os estándares 

de aprendizaxe. En cada pregunta sinalarase o  valor correspondente a cada unha. O 

alumnado será informado por escrito na propia proba do exame.  Ditas probas unha 

vez corrixidas, presentaranse aos seus autores para que as coñezan e comproben 

cales son os seus erros, e realizarase unha corrección colectiva e cooperativa. 

VALORACIÓN DO CADERNO- no caderno cada alumno rexistrará as tarefas 

didácticas. Dito control levarase a cabo periodicamente, aínda que se supervisarán 

tarefas puntuais cando o profesor así o requira. Rexistraranse as actividades que 

realice o alumno (lectura de imaxes, comentarios de texto, vocabulario de termos 

específicos, mapas conceptuais, liñas do tempo, fichas de lectura, entre outros tipos 

de tarefas) 

CUESTIONARIOS ORAIS E A OBSERVACIÓN DIRECTA E INDIRECTA que 

rexistarei en fichas de control do alumnado. 

Os estándares de aprendizaxe avaliados con unha proba escrita será ponderado con 

un 70%. A realización de actividades do caderno, deberes, atención e 

participación na aula, un 30% 

 Por acordo do Claustro de Profesores do 30 de xullo de 2010, a boa presentación e 

a carencia de faltas de ortografía en tódalas probas escritas, terán un premio de 

0,50 puntos que serán aumentados á cualificación das mencionadas probas sempre 

que estean aprobadas. 



Despois de cada avaliación farase unha recuperación para o alumnado que non  a 

superara positivamente, sempre tendo en conta a ponderación citada 

anteriormente.  

O alumno/a que obteña na suma global das tres avaliacións 15 puntos terá a materia 

aprobada.  

Realizaranse actividades adaptadas para os alumnos con altas capacidades, como 

tamén de reforzo para aqueles que o necesiten. 

Os criterios anteriores, no actual contexto da pandemia Covid 19, poderán 

sufrir variacións se a actividade lectiva presencial se suspendera ou se fixera 

semipresencial, tal e como se indica no punto 22 da Programación. 

 

MATERIA SUPERADA 

Promedio das 3 avaliacións parciais 5 puntos. 

 
ALUMNADO COA MATERIA SUPERADA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A AVALIACIÓN FINAL 

Entre o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

proporanse e actividades de reforzo e ampliación orientadas a reforzar 

metodoloxías de investigación e análise a través de diversos recursos (textos, 

gráficos, artigos periodísticos, etc) co obxecto de que este alumnado poida 

desenvolver a súa autonomía, a súa creatividade á vez que amplía e profundiza os 

coñecementos sobre temas da actualidade ou de outros temas. Estas actividades 

representan unha oportunidade para seguir aprendendo de forma máis 

individualizada e personalizada e neste senso considerarase a posibilidade de 

establecer actividades diferenciadas segundo as necesidades ou intereses de cada 

grupo. 

Valoración 

Se as actividades están completas e ben feitas e se o resultado da media das tres 

avaliacións parciais iguala ou supera as cinco décimas, redondearase a nota 



positivamente, é dicir, obterase como nota final de avaliación o número enteiro 

posterior; se non chega, o inmediatamente inferior (exemplo: 5,5 = 6;  5,3 = 5).  

CUALIFICACIÓN FINAL 

 Será o resultado do promedio das tres avaliacións parciais e se, as actividades 

programadas se executaron correctamente e de forma íntegra,  se o resultado da 

media das tres avaliacións parciais iguala ou supera as cinco décimas, redondearase 

a nota positivamente, é dicir, obterase como nota final de avaliación o número 

enteiro posterior; se non chega, o inmediatamente inferior (exemplo: 5,5 = 6;  5,3 

= 5).  

 

Cando a nota media (promedio das tres avaliacións parciais)  alcanza unha 

valoración de 4 décimas, excepcionalmente, se o traballo proposto alcanzara a 

cualificación de excelente, poderíase redondear a nota ata o díxito enteiro 

posterior. Exemplo  (5,4 = 6).   

 

ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A AVALIACIÓN FINAL 

Programaranse actividades de recuperación, das partes sen recuperar, atendendo 

ao informe individualizado elaborado polo equipo docente.  

As actividades serán diferenciadas e axustaranse as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a e dos coñecementos básicos e específicos que 

precise adquirir. 

Estas actividades de recuperación organizaranse en tres bloques, correspondentes 

a cada unha das tres avaliacións parciais. Realizaranse na aula e recolleranse e 

valoraranse cada día ao finalizar á clase. Estas actividades teñen un peso na nota 

final  do 30 %. O restante 70% será a a nota obtida nuha proba centrada nas 

actividades programadas, personalizada, diferenciada e axustada as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a.  

 

 



MATERIA APROBADA 

Considerarase aprobada cando a media ponderada entre as actividades realizadas 

na aula e a proba centrada nesas mesmas actividades, acada unha valoración de 5 

puntos. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota media ponderada entre as actividades realizadas na aula (30%) e a proba de 

recuperación sobre esas actividades (70%).  

 

A nota obtida na cualificación final non se redondeará á alza. 

 

 
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 

E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos de 2º de E.S.O. que teñan a Materia de Ciencias Sociais 

pendente do curso anterior, deberán realizar, para a superación de dita 

materia, o seguinte: 

Elaborar un Traballo o longo do curso que abordará os contidos máis  

relevantes (mínimos) de 2º curso, ou do curso correspondente a materia 

pendente. O seguimento deste traballo levarase a cabo polo profesor 

correspondente  de cada curso e pola xefa do Departamento. O alumno 

deberá entregar dito traballo, fragmentado en dúas partes, a man e en 

galego, nas datas establecidas. Non se recollerán traballos fora do prazo 

marcado. O traballo valorarase de 0 a 10   puntos. 

Todos os alumnos que realizaron o traballo e obtiveron un mínimo de 5 en 

cada unha das partes, é dicir, aprobaron os dous traballos entregados, teñen 

a obriga de facer unha proba final no mes de maio nas datas establecidas 

por xefatura de estudos. Esta proba centrarase nas actividades de 

recuperación (traballos feitos)  propostas polo departamento. O alumno  

para aprobar a materia ten que obter nesta proba unha puntuación mínima 



de 5 . Se non obtén unha nota mínima de 5 na proba non recuperará a 

materia pendente. 

A nota final será: Se se aproba o exame, a media entre, a media dos 

traballos e a nota de dito exame. Se non se aproba o exame,figurará a nota 

do exame.  

Aqueles alumnos que non entregaron o traballo ou  non acadaron o aprobado 

(é dicir os que teñan unha nota inferior a un 5) terán que presentarse a un 

Exame final no mes maio nas datas que estableza xefatura de estudos. Este 

exame elaborarase a partir dos contidos mínimos establecidos na 

Programación da materia pendente e constará de dez preguntas (cada 

pregunta volorarase con  un punto). 

O Procedemento para a cualificación das materias pendentes consta de dúas 

partes: 

1ª.- A realización e entrega obrigatoria dun plan de traballo de carácter 

trimestral. Cada traballo valorarase entre 1-10 puntos. 

A realización dun exame final (que se valorará de 1 a 10 puntos).  

A entrega incompleta  dos tres traballos  ou a súa cualificación negativa 

significará  que o alumno/a  deba presentarse a unha proba final que versará 

sobre os contidos mínimos 

A entrega completa dos dous traballos e a súa cualificación positiva (≥ 5) 

significará  que o alumno/a  deba presentarse a unha proba final que versará 

soamente sobre os traballos realizados. 

Entre o día 6 e 22 de xuño os alumnos que non superaran a materia con este 

procedemento poderanse presentar a unha nova proba, para tratar de 

superala. 

O profesor da materia realizará as probas académicas, pero terá moi en 

conta os criterios e recomendacións dos compañeiros/as de apoio ou reforzo 

do alumnado. Os contidos e os exames serán realizados en coordinación co 

profesorado implicado na educación deste alumnado. 

 



 
índice 

 

3º ESO 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

EXAMES 

Haberá ao longo do curso varias probas de control de coñecementos ou actividades 

de diverso tipo que poden ser orais ou escritas e un mínimo de seis probas globais 

de avaliación (mínimo dúas por avaliación). As probas de control de coñecementos 

ou outras actividades faranse ao longo das tres avaliacións e abarcarán temas 

concretos. As probas globais de avaliación que incluirán o máis salientable de todos 

os temas vistos ata ese momento na avaliación correspondente, realizaranse en 

datas previstas coa antelación suficiente (a segunda delas) e tendo en conta a 

opinión do alumnado (a primeira delas). 

RECUPERACIÓNS 

 Da primeira avaliación dúas: unha á volta das vacacións de Nadal e a outra 

coincidindo co exame da terceira avaliación.  

 Da segunda avaliación dúas: unha á volta das vacacións de Semana Santa e a outra 

coincidindo co exame da terceira avaliación.  

 Da terceira avaliación, por cuestións de calendario, non haberá posibilidade de 

facer un exame de recuperación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Cada día, no caderno pequeno, mandaranse facer actividades de todo tipo 

para casa. As actividades hai que traelas sempre feitas e serán corrixidas na aula. 



Antes da avaliación recolleranse os cadernos pequenos para puntualos ata un 

máximo de 1 punto (10% da cualificación da avaliación). 

 A media da suma de todas as probas de control de coñecementos, orais ou escritas 

puntuará ata un máximo de 2 puntos (20% da nota da avaliación). 

 A media dos exames globais de avaliación puntuará ata un máximo de 7 puntos 

(70% da cualificación da avaliación). Serán unha mestura de cuestións teóricas a 

desenvolver e exercicios prácticos similares aos feitos na clase. 

 A cualificación final de cada avaliación obterase sumándolle a media dos exames 

globais as cualificacións do caderno e a media de todas as probas de control de 

coñecementos, orais ou escritas. A materia apróbase cunha nota mínima de 5. 

 As cualificacións das recuperacións serán as obtidas nos exames desas probas. 

 En todas as probas que se fagan indicarase a puntuación de cada pregunta. 

 Por acordo do Claustro de profesores, a boa presentación e a carencia de faltas de 

ortografía en todas as probas escritas terá un premio de 0,5 puntos que lle serán 

aumentados á cualificación das mencionadas probas sempre que estean aprobadas. 

As datas das probas globais fixaranse a medida en que se vaia rematando a materia 

prevista e respectando o acordo maioritario entre o profesor e os alumnos. 

A materia por avaliación será a seguinte: 

 1ª avaliación: Introdución, temas 1 ao 5. 

 2ª avaliación: Temas 6 ao 10. 

 3ª avaliación: Temas 11 ao 15. 

A superación da avaliación elimina a materia obxecto da mesma, excepto  os 

mapas físicos e políticos que se consideran  materia acumulativa para todas as 

avaliacións, de tal maneira que unha parte de todas as probas que se fagan no curso 

sempre versará sobre estas cuestións. 

 Os criterios anteriores, no actual contexto covid, poderán sufrir variacións 

se a actividade lectiva presencial se suspendera o se fixera semipresencial, tal e 

como se indica no punto 22 desta programación. 

 



MATERIA SUPERADA 

Promedio das 3 avaliacións parciais 5 puntos. 

ALUMNADO COA MATERIA SUPERADA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A  AVALIACIÓN FINAL 

Entre o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

proporanse actividades de reforzo  e/ou ampliación orientadas a reforzar 

metodoloxías de investigación e análise a través de diversos recursos (textos, 

gráficos, artigos periodísticos, etc.) co obxecto de que este alumado poida 

desenvolver a súa autonomía, a súa creatividade á vez que amplía e/ou afonda os 

coñecementos sobre temas de actualidade ou doutros temas. Estas actividades 

representan unha oportunidade para seguir aprendendo de forma máis 

individualizada e neste senso considerarase a posibilidade de establecer 

actividades diferenciadas segundo as necesidades ou intereses de cada grupo.  

Valoración 

Se as actividades están completas e ben feitas ou se supera unha proba 

relacionada coas mesmas o/a alumno/a poderá alcanzar como nota final de curso a 

cualificación numérica inmediatamente superior (pasar de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, 

de 8 a 9 ou de 9 a 10). A cualificación destas actividades ou da proba terá que ser 

máis alta canto máis lonxe estea a media das tres avaliacións da cualificación 

numérica inmediatamente superior (pasar de 5 a 6 requirirá unha cualificación nas 

actividades ou na proba dun 10; de 5,1 a 6 dun 9; de 5,2 a 6 dun 8; de 5,3 a 6 dun 7 

e así sucesivamente). 

                                        CUALIFICACIÓN FINAL 

Será o resultado da media das tres avaliacións máis o posible aumento ata a 

cualificación  numérica inmediatamente superior despois de corrixidas as 

actividades ou a proba que se faga do 7 ao 22 de xuño.  

  

ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A  AVALIACIÓN FINAL 



Entre o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

proporanse actividades de recuperación, das avaliacións suspensas, atendendo ao 

informe individualizado elaborado polo equipo docente. 

As actividades serán diferenciadas e axustaranse as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a e dos coñecementos básicos e específicos que 

precise adquirir.  

Valoración 

Estas actividades de recuperación organizaranse en tres bloques, correspondentes 

a cada unha das tres avaliacións parciais.  Realizaranse na aula e recolleranse e 

valoraranse ben cada día ao finalizar a clase, ben ao final deste período. Estas 

actividades teñen un peso na nota final da avaliación a recuperar do 30%. O 

restante 70% obterase dunha proba centrada nas actividades programadas, 

personalizada, diferenciada e axustada as necesidades e particularidades de cada 

alumno/a.  

                                       CUALIFICACIÓN FINAL 

Será o resultado da media das tres avaliacións.  A materia estará superada 

se a media das tres avaliacións iguala ou supera os 5 puntos. 

 

A nota obtida na cualificación final non se redondeará á alza. 

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 

E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos de 3º de E.S.O. que teñan a Materia de Ciencias Sociais 

pendente do curso anterior, ou de 1º ESO,  deberán realizar, para a 

superación de dita materia, o seguinte: 

Elaborar un Traballo o longo do curso que abordará os contidos máis  

relevantes (mínimos) de 2º curso, ou do curso correspondente a materia 

pendente. O seguimento deste traballo levarase a cabo polo profesor 

correspondente  de cada curso e pola xefa do Departamento. O alumno deberá 

entregar dito traballo, fragmentado en dúas partes, a man e en galego, nas 



datas establecidas. Non se recollerán traballos fora do prazo marcado. O 

traballo valorarase de 0 a 10   puntos. 

Todos os alumnos que realizaron o traballo e obtiveron un mínimo de 5 en cada 

unha das partes, é dicir, aprobaron os dous traballos entregados, teñen a 

obriga de facer unha proba final no mes de maio nas datas establecidas por 

xefatura de estudos. Esta proba centrarase nas actividades de recuperación 

(traballos feitos)  propostas polo departamento. O alumno  para aprobar a 

materia ten que obter nesta proba unha puntuación mínima de 5 . Se non obtén 

unha nota mínima de 5 na proba non recuperará a materia pendente. 

A nota final será: Se se aproba o exame, a media entre, a media dos traballos 

e a nota de dito exame. Se non se aproba o exame, figurará a nota do exame.  

Aqueles alumnos que non entregaron o traballo ou  non acadaron o aprobado (é 

dicir os que teñan unha nota inferior a un 5) terán que presentarse a un Exame 

final no mes maio nas datas que estableza xefatura de estudos. Este exame 

elaborarase a partir dos contidos mínimos establecidos na Programación da 

materia pendente e constará de dez preguntas (cada pregunta volorarase con  

un punto). 

O Procedemento para a cualificación das materias pendentes consta de dúas 

partes: 

1ª.- A realización e entrega obrigatoria dun plan de traballo de carácter 

trimestral. Cada traballo valorarase entre 1-10 puntos. 

A realización dun exame final (que se valorará de 1 a 10 puntos).  

A entrega incompleta  dos tres traballos  ou a súa cualificación negativa 

significará  que o alumno/a  deba presentarse a unha proba final que versará 

sobre os contidos mínimos 

A entrega completa dos dous traballos e a súa cualificación positiva (≥ 5) 

significará  que o alumno/a  deba presentarse a unha proba final que versará 

soamente sobre os traballos realizados. 

Entre o 6-22 de xuño o alumnado que non superou a materia poderase 

presentar a unha nova proba. 



O profesor da materia realizará as probas académicas, pero terá moi en conta 

os criterios e recomendacións dos compañeiros/as de apoio ou reforzo do 

alumnado. Os contidos e os exames serán realizados en coordinación co 

profesorado implicado na educación deste alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice 

4º ESO 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Para valorar o avance do alumno nos coñecementos e contidos que debe 

adquirir, valoraremos varios aspectos: 

De cada unidade o alumnado terá que realizar unha serie de actividades que 

acrediten a adquisición das competencias. Estas actividades consistirán en:  

 Comentarios pautados de documentos 

 Análise de obras de arte 

 Realización de liñas de tempo 

 Identificación de personaxes 

 Preguntas verdadeiro falso. 

 Cuestionarios tipo test 

 Elaboración de esquemas e mapas conceptuais 

Estas actividades serán propostas por escrito nun caderno que o profesor 

entregará en formado dixital para a súa impresión polo alumno, ao inicio do bloque, 

e o alumnado disporá dun prazo prefixado para a súa entrega. Durante a 

explicación do temario daranse todas as explicacións precisas e resolveranse todas 

as dúbidas propostas en relación a solución de ditas actividades. Ao menos unha 

vez por avaliación realizarse unha proba escrita en clase no mesmo formato que as 

actividades. 

A cualificación en cada avaliación do alumnos constará de: 

 Cualificación das actividades do caderno: 10% da nota (debe entregarse en 

prazo, de non facelo a cualificación neste apartado será 0). 

 Preparación dos temas de arte ou outros que determine o profesor, e exposición 

pública dos mesmos aos compañeiros: 10% da nota. 



 Traballos diversos que propoña o profesor en clase: 10% da nota. O alumno 

deberá dar resposta a diversas cuestións prácticas que propón o profesor ao 

longo do curso. 

 Cualificación dos exames: 70% da nota (2 por avaliación) 

Non se contempla realizar unha recuperación despois de cada avaliación  

Por acordo do Claustro de profesores, a boa presentación e a carencia de faltas de 

ortografía en todas as probas escritas terá un premio de 0,5 puntos que lle serán 

aumentados á cualificación das mencionadas probas sempre que estean aprobadas 

Os criterios anteriores, no actual contexto covid, poderán sufrir variacións se a 

actividade lectiva presencial se suspendera o se fixera semipresencial, tal e como 

se indica no punto 22 desta programación 

Cualificación en cada avaliación 

Actividades do caderno 10% da nota 

Preparación dos temas de arte ou outros 

que determine o profesor, e exposición 

pública dos mesmos 

10% da nota 

Traballos diversos que propoña o profesor 

en clase 

10% da nota 

Cualificación do exame 70% da nota (media dos exames) 

 

MATERIA SUPERADA 

Promedio das tres avaliacións parciais 5 puntos. 

 
ALUMNADO COA MATERIA SUPERADA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A AVALIACIÓN FINAL 

Entre o período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

proporanse e actividades de reforzo e ampliación orientadas a reforzar 

metodoloxías de investigación e análise a través de diversos recursos (textos, 

gráficos, artigos periodísticos, etc) co obxecto de que este alumnado poida 

desenvolver a súa autonomía, a súa creatividade á vez que amplía e profundiza os 



coñecementos sobre temas da actualidade ou de outros temas da historia 

contemporánea. Estas actividades representan unha oportunidade para seguir 

aprendendo de forma máis individualizada e personalizada e neste senso 

considerarase a posibilidade de establecer actividades diferenciadas segundo as 

necesidades ou intereses de cada grupo.  

Valoración 

Se as actividades están completas e ben feitas e se o resultado da media das tres 

avaliacións parciais iguala ou supera as cinco décimas, redondearase a nota 

positivamente, é dicir, obterase como nota final de avaliación o número enteiro 

posterior; se non chega, o inmediatamente inferior (exemplo: 5,5 = 6;  5,3 = 5). 

CUALIFICACIÓN FINAL 

Será o resultado do promedio das tres avaliacións parciais e, se actividades 

programadas se executaron correctamente e de forma íntegra, se o resultado da 

media das tres avaliacións parciais, iguala ou supera as cinco décimas, 

redondearase a nota positivamente, é dicir, obterase como nota final de avaliación 

o número enteiro posterior; se non chega, o inmediatamente inferior (exemplo: 5,5 

= 6;  5,3 = 5).  

 

Cando a nota media (promedio das tres avaliacións parciais)  alcanza unha 

valoración de 4 décimas, excepcionalmente, se o traballo proposto alcanzara a 

cualificación de excelente, poderíase redondear a nota ata o díxito enteiro 

posterior. Exemplo  (5,4 = 6).   

ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA TRAS A TERCEIRA AVALIACIÓN 

PARCIAL ATA A AVALIACIÓN FINAL 

Programaranse actividades de recuperación, das partes sen recuperar, atendendo 

ao informe individualizado elaborado polo equipo docente.  

As actividades serán diferenciadas e axustaranse as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a e dos coñecementos básicos e específicos que 

precise adquirir. 



Estas actividades de recuperación organizaranse en tres bloques, correspondentes 

a cada unha das tres avaliacións parciais. Realizaranse na aula e recolleranse e 

valoraranse cada día ao finalizar á clase. Estas actividades teñen un peso na nota 

final  do 30 %. O restante 70% será a a nota obtida nuha proba centrada nas 

actividades programadas, personalizada, diferenciada e axustada as necesidades e 

particularidades de cada alumno/a.  

MATERIA APROBADA 

Considerarase aprobada cando a media ponderada entre as actividades realizadas 

na aula e a proba centrada nesas mesmas actividades, acada unha valoración de 5 

puntos. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota media ponderada entre as actividades realizadas na aula (30%) e a proba de 

recuperación sobre esas actividades (70%).  

 

A nota obtida na cualificación final non se redondeará á alza. 

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos de 4º de E.S.O. que teñan a Materia de Ciencias Sociais 

pendente do curso anterior, ou de outros cursos anteriores deberán realizar, 

para a superación de dita materia, o seguinte: 

Elaborar un Traballo o longo do curso que abordará os contidos máis  

relevantes (mínimos) de 2º curso, ou do curso correspondente a materia 

pendente. O seguimento deste traballo levarase a cabo polo profesor 

correspondente  de cada curso e pola xefa do Departamento. O alumno deberá 

entregar dito traballo, fragmentado en dúas partes, a man e en galego, nas 

datas establecidas. Non se recollerán traballos fora do prazo marcado. O 

traballo valorarase de 0 a 10   puntos. 



Todos os alumnos que realizaron o traballo e obtiveron un mínimo de 5 en cada 

unha das partes, é dicir, aprobaron os dous traballos entregados, teñen a 

obriga de facer unha proba final no mes de maio nas datas establecidas por 

xefatura de estudos. Esta proba centrarase nas actividades de recuperación 

(traballos feitos)  propostas polo departamento. O alumno  para aprobar a 

materia ten que obter nesta proba unha puntuación mínima de 5 . Se non obtén 

unha nota mínima de 5 na proba non recuperará a materia pendente. 

A nota final será: Se se aproba o exame, a media entre, a media dos traballos e 

a nota de dito exame. Se non se aproba o exame, figurará a nota do exame.  

Aqueles alumnos que non entregaron o traballo ou  non acadaron o aprobado (é 

dicir os que teñan unha nota inferior a un 5) terán que presentarse a un Exame 

final no mes maio nas datas que estableza xefatura de estudos. Este exame 

elaborarase a partir dos contidos mínimos establecidos na Programación da 

materia pendente e constará de dez preguntas (cada pregunta volorarase con  

un punto). O Procedemento para a cualificación das materias pendentes consta 

de dúas partes: 

 1ª.- A realización e entrega obrigatoria dun plan de traballo de carácter 

trimestral. Cada traballo valorarase entre 1-10 puntos. 

 A realización dun exame final (que se valorará de 1 a 10 puntos).  

A entrega incompleta  dos tres traballos  ou a súa cualificación negativa 

significará  que o alumno/a  deba presentarse a unha proba final que versará 

sobre os contidos mínimos. A entrega completa dos dous traballos e a súa 

cualificación positiva (≥ 5) significará  que o alumno/a  deba presentarse a 

unha proba final que versará soamente sobre os traballos realizados. O 

profesor da materia realizará as probas académicas, pero terá moi en conta os 

criterios e recomendacións dos compañeiros/as de apoio ou reforzo do 

alumnado. Entre o 6-22 de xuño o alumnado que non superou a materia poderá 

realizar unha nova proba para tentar superala. 

Os contidos e os exames serán realizados en coordinación co profesorado 

implicado na educación deste alumnado. 
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