
ADENDA Á PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO 2021/2022 

 

APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN ADAPTADO Á ORDE DO 25 DE XANEIRO DE 2022 

POLA QUE SE ACTUALIZA A NORMATIVA DE AVALIACIÓN NAS ENSINANZAS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, ESO E BACHARELAATO NO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA. 

Rematada a terceira avaliación na ESO  ou a avaliación ordinaria para o Bacharelato, no período 
comprendido ata a avaliación final (ESO) ou a extraordinaria (bacharelato) desenvolveranse 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización. 
 
 
MATERIAS DA ESO 
 
1º ESO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 
3º ESO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 
4º ESO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 
 
- Rematada a terceira avaliación e ata a avaliación final desenvolveranse actividades de apoio, 

reforzo e recuperación para o alumnado que o precise.  
As tarefas de mínimos realizadas durante este periodo constituirán un 40 % da nota na 
avaliación ordinaria. 
Para valorar competencias/estándares de aprendizaxe se efectuará unha ou máis probas 
escritas (a criterio do docente) -sobre os mínimos traballados nas actividades realizadas- que 
constituirán o 60 % da nota na avaliación ordinaria. 
No caso de non superar as probas anteriores, quedará a nota máis alta do curso. 
  

- O alumnado que tivera xa superado o curso -e ata a avaliación ordinaria- desenvolverá 
actividades varias que serán valoradas ata un máximo de 1 punto sobre a media das 3 
avaliacións. 

 
 
2º PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
 
- Rematada a terceira avaliación e ata a avaliación final desenvolveranse actividades de apoio, 

reforzo e recuperación para o alumnado que o precise. 
As tarefas de mínimos realizadas durante este periodo constituirán un 50 % da nota na 
avaliación ordinaria. 
Para valorar competencias/estándares de aprendizaxe se efectuará unha ou máis probas 
escritas (a criterio do docente) -sobre os mínimos traballados nas actividades realizadas- que 
constituirán o 50 % da nota na avaliación ordinaria. 
No caso de non superar as probas anteriores, quedará a nota máis alta do curso.  
 

- O alumnado que tivera xa superado o curso -e ata a avaliación ordinaria- desenvolverá 
actividades varias que serán valoradas ata un máximo de 1 punto sobre a media das 3 
avaliacións. 

 



4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 
 
- Rematada a terceira avaliación e ata a avaliación final desenvolveranse actividades de apoio, 

reforzo e recuperación para o alumnado que o precise.  
As tarefas de mínimos realizadas durante este periodo constituirán un 10 % da nota na 
avaliación ordinaria. 
Para valorar competencias/estándares de aprendizaxe se efectuará unha ou máis probas 
escritas (a criterio do docente) -sobre os mínimos traballados nas actividades realizadas- que 
constituirán o 90 % da nota na avaliación ordinaria. 
No caso de non superar as probas anteriores, quedará a nota máis alta do curso. 

 
- O alumnado que tivera xa superado o curso e ata a avaliación ordinaria, desenvolverá 

actividades varias que serán valoradas ata un máximo de 1 punto sobre a media das 3 
avaliacións. 

 
 
MATERIAS DE 1º BACHARELATO 
 
A referida Orde establece unha convocatoria Extraordinaria nestes niveis. 

 
BIOLOXÍA XEOLOXÍA 

- Para o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, desenvolveremos sesións de 

reforzo/recuperación no mes de Xuño para preparar  a  proba de avaliación dos estándares 

mínimos de aprendizaxe.  

As tarefas realizadas nestas sesións constituirán un 30 % da nota da avaliación 

extraordinaria. 

A proba de mínimos terá unha aportación dun 70 %  á nota da avaliación extraordinaria. 

No caso de non superar as probas anteriores, quedará a nota máis alta do curso.  
 

- O alumnado coa materia superada realizará actividades varias para complementar/ ampliar 

coñecementos. 

CULTURA CIENTÍFICA                                                                                                                          

ANATOMÍA APLICADA 

- Para o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, desenvolveremos sesións de 

reforzo/recuperación no mes de Xuño para preparar  a  proba de avaliación dos estándares 

mínimos de aprendizaxe.  

As tarefas realizadas nestas sesións constituirán un 50 % da nota da avaliación 

extraordinaria. 

A proba de mínimos terá unha aportación dun 50 % á nota da avaliación extraordinaria. 

No caso de non superar as probas anteriores, quedará a nota máis alta do curso.  
 

- O alumnado coa materia superada realizará actividades  para complementar/ ampliar 

coñecementos. 



MATERIAS DE  2º BACHARELATO 

 

 BIOLOXÍA                                                                                                                                                
XEOLOXÍA 

- O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria de maio, poderá presentarse 

á proba extraordinaria fixada no mes de xuño. 

Durante os meses de maio e xuño organizaremos sesións de repaso da materia para 

preparación desta proba. 

- Os docentes estarán a disposición do alumnado que vaia a presentarse ás probas ABAU.  

 

CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 

- Para o alumnado que non supere a avaliación ordinaria, desenvolveremos sesións de 

reforzo/recuperación no mes de xuño para preparar  a  proba de avaliación dos estándares 

mínimos de aprendizaxe que constituirá o 50 % da nota. 

As tarefas realizadas nestas sesións constituirán un 50 % da nota da avaliación 

extraordinaria. 

 

 

MATERIAS PENDENTES -- BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO 

 

Desde a avaliación final de pendentes que se realizará o 13 de maio, o alumnado coa materia 

pendente non superada deberá traballar  boletíns de actividades de mínimos que servirán para 

preparar unha nova proba escrita que se realizará antes da avaliación do 6 de xuño. 

O traballo dos boletíns de actividades constituirá o 20  % da nota final e as probas o  80   % 

 

 

 

 

Cambre a 31 de marzo de 2022 

 

 


