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1. MODIFICACIÓNS ESO. 
 
A orde do 25 de xaneiro de 2022 pola se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas 

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 
educativo de Galicia, referíndose á educación secundaria obrigatoria, afirma que o período 
abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a a actividades de 
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

En cumprimento da citada normativa, o departamento de Física e Química establece que, 
no período sinalado, aqueles alumnos que, despois da terceira avaliación, non teñan superada a 
materia, deberán facer unha serie de actividades de repaso destinadas á recuperación da 
mesma, así como unha proba final, mentres que, para aqueles alumnos que teñan superada a 
materia, o departamento ofertará unha serie de actividades de reforzo e ampliación destinadas 
á mellora das súas competencias. 

 
 
 

2. MODIFICACIÓNS BACHARELATO. 
 
A orde do 25 de xaneiro de 2022 pola se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas 

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 
educativo de Galicia, referíndose ao primeiro curso de bacharelato, afirma que desde a 
realización da avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo, dedicarase á 
preparación e á realización das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría. 

En cumprimento da citada normativa, o departamento de Física e Química establece que, 
no período sinalado, aqueles alumnos que, despois da avaliación ordinaria, non teñan superada 
a materia, deberán facer unha serie de actividades de repaso destinadas á recuperación da 
mesma, así como unha proba final, mentres que, para aqueles alumnos que teñan superada a 
materia, o departamento ofertará unha serie de actividades de reforzo e ampliación destinadas 
á mellora das súas competencias. 

 
A antedita orde, referíndose ao segundo curso de bacharelato, afirma que no período 

abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das 
probas extraordinarias, o centro educativo organizará a impartición das clases co fin de 
preparar ao alumnado para a realización da avaliación de acceso á universidade e das probas 
extraordinarias. 

 En cumprimento da citada orde, o departamento de Física e Química establece que, no 
período sinalado, aqueles alumnos que, despois da avaliación ordinaria, non teñan superada a 
materia, poderán facer unha serie de actividades de repaso destinadas á recuperación da 
mesma e terán que realizar unha proba final, mentres que, para aqueles alumnos que teñan 
superada a materia, o departamento ofertará unha serie de actividades de reforzo e ampliación 
destinadas á mellora da súa preparación para a realización das probas ABAU. 
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3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESO. 
 
A nota das probas escritas será a media aritmética dos exames realizados no correspondente 
período (no caso do ensino non presencial, as ditas probas (exames) poderán ser substituídas 
parcialmente ou totalmente por pequenas entregas de exercicios durante o desenvolvemento 
(e/ou ao final) das clases non presenciais (por videoconferencia) segundo o criterio do/a 
profesor/a que imparta a materia correspondente. Neste caso, a totalidade das ditas entregas 
terán unha ponderación concreta na nota total das probas escritas. O/a profesor/a da materia 
avisará aos alumnos destas circunstancias). 
 
A) NOTA TRAS TERCEIRA AVALIACIÓN SEN RECUPERACIÓNS (ata o 6 de xuño de 2022). 

FeQ 2º e 3º de ESO 
Nota 1ª Avaliación . (1/6) + Nota 2ª Avaliación . (2/6) + Nota 3ª Avaliación . (3/6) 

FeQ 4º de ESO 
(Nota Física + Nota Química)/2 

CAAP, Ámbito científico-matemático PMAR 3º ESO 
Media aritmética de nota de avaliacións. 
 

B) RECUPERACIÓNS NAS TRES AVALIACIÓNS (ata o día 6 de xuño de 2022). 
FeQ 2º e 3º de ESO 

Non hai. En cada exame preguntaranse contidos dos exames anteriores. 
FeQ 4º de ESO 

Recuperación da Física por unha banda e da Química por outra.  
CAAP, Ámbito científico-matemático PMAR 3º ESO 

Recuperación por avaliacións + recuperación final con avaliacións suspensas. 
   
C) RECUPERACIÓN/AMPLIACIÓN EN AVALIACIÓN FINAL (ata o 22 de xuño de 2022). 

FeQ 2º e 3º de ESO 
a) Alumnos cuxa nota A) sexa igual ou superior a cinco puntos. 

Nota A) + Traballo 6-22 xuño . 0,10 
b) Alumnos cuxa nota A) sexa inferior a cinco puntos. 

Nota A) . 0,40 + Traballo diario 6-22 xuño . 0,10 + Exame recuperación . 0,50 
 

FeQ 4º de ESO, CAAP, Ámbito científico-matemático PMAR 3º ESO  
a) Alumnos cuxa nota A) ou B)* sexa igual ou superior a cinco puntos. 

 Nota A) ou B)* + Traballo 6-22 xuño . 0,10 
b) Alumnos cuxa nota A) ou B)* sexa inferior a cinco puntos. 

Nota A) ou B)* . 0,40  + Traballo 6-22 xuño . 0,10 + Exame recuperación . 0,50 
 

*Será a nota A) se o alumno non precisou facer recuperacións e será a nota B) a 
nota obtida tendo en conta as recuperacións se o alumno precisou facelas. 
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4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN BACHARELATO. 
 
A nota das probas escritas será a media aritmética dos exames realizados no correspondente 
período (no caso do ensino non presencial, as ditas probas (exames) poderán ser substituídas 
parcialmente ou totalmente por pequenas entregas de exercicios durante o desenvolvemento 
(e/ou ao final) das clases non presenciais (por videoconferencia) segundo o criterio do/a 
profesor/a que imparta a materia correspondente. Neste caso, a totalidade das ditas entregas 
terán unha ponderación concreta na nota total das probas escritas. O/a profesor/a da materia 
avisará aos alumnos destas circunstancias). 
 
A) NOTA AVALIACIÓN ORDINARIA (ata o 6 de xuño en 1º e ata o 13 de maio en 2º). 

FeQ 1º de Bacharelato 
(Nota Física + Nota Química)/2 

Física 2º Bacharelato, Química 2º Bacharelato 
Nota 1ª Avaliación . (0,25) + Nota 2ª Avaliación . (0,35) + Nota 3ª Avaliación . (0,40) 

 
B) RECUPERACIÓNS EN AVALIACIÓN ORDINARIA (ata o 6 de xuño en 1º e ata o 13 de maio en 2º). 

FeQ 1º de Bacharelato 
Recuperación da Física por unha banda e da Química por outra.  

Física 2º Bacharelato, Química 2º Bacharelato 
Recuperación final na que poderá preguntarse sobre calquera dos contidos do curso. 

   
C) RECUPERACIÓN EN AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (ata o 22 de xuño). 

FeQ 1º de Bacharelato, Física de 2º de Bacharelato, Química de 2º de Bacharelato 
Recuperación final na que poderá preguntarse sobre calquera dos contidos do curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


