
ADENDA PARA A MODIFICACIÓN DO PROCESO DE 
AVALIACIÓN NO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
DURANTE O CURSO 2021-22.

   Con vistas á adecuación da entrada en vigor da Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola
que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria,
secundaria  obrigatoria  e  bacharelato, a  avaliación  da materia  de  valores  éticos
queda modificada do seguinte xeito:

   - A  avaliación  da  aprendizaxe  do  alumnado  levarase  a  cabo mantendo como
referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro
dos obxectivos, os criterios, procedementos, instrumentos de avaliación e estándares
de aprendizaxe recollidos nesta programación didáctica para cada un dos niveis da
materia adaptándose á nova temporalización.

   -Neste sentido a avaliación do desenvolvemento da terceira avaliación ordinaria
levarase  a  cabo na semana do  6  de  xuño.  O período abranguido entre  a  terceira
avaliación parcial  e  a  avaliación final  dedicarase  a  actividades  de  apoio,  reforzo,
recuperación e repaso. O alumnado que non teña superada algunha das avaliacións
deberá realizar unha recuperación dos contidos mínimos tratados ao longo da mesma
sempre que na media das tres avaliacións non acade un 5. A cualificación definitiva
da materia farase efectiva na avaliación final do curso que terá lugar a partires do 23
de xuño.  O alumnado que teña  superadas todas as  avaliacións ou  unha media  dun
5 entre  as tres, realizará actividades de repaso, reforzo e ampliación do tratado ao
longo do curso.

   Con vistas á adecuación á entrada en vigor da Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola
que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de bacharelato, a avaliación
ordinaria da materia de filosofía en 1º de bacharelato terá lugar o 6 de xuño, mentres
que a avaliación extraordinaria terá lugar o 22 de xuño.

    Con vistas á adecuación da entrada en vigor da xa mencionada Orde en 2º de
bacharelato, a avaliación da materia  Historia da filosofía  terá lugar ó 13 de maio,
mentres que a avaliación extraordinaria terá lugar o 22 de xuño.


