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Addenda relativa ás consideracións derivadas da 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.

EPVA

• O alumnado que logo da terceira avaliación non estea en disposición de superar a 
materia, realizará actividades de apoio e recuperación específicas relacionadas cos 
bloques de materia, temas, e/ou estándares de aprendizaxe nos que amose máis 
dificultades. Estas actividades estarán adaptadas ás necesidades individuais do/a 
alumno/a e terán como obxectivo a súa preparación para a superación da materia. Para o
seu deseño partirase das actividades desenvolvidas ao longo do curso.

• O alumnado que, mesmo estando en disposición de superar a materia, presente 
dificultades nalgún dos contidos desenvolvidos ao longo do curso, realizará tarefas de 
apoio e reforzo específicas.

• O alumnado que, logo da terceira avaliación, supere a materia cun amplo dominio dos 
temas desenvolvidos, realizará actividades de ampliación. Estas actividades deseñaranse
de acordo ás motivacións e intereses do alumnado.

• Realizaranse ademais unha serie de actividades en pequeno grupo deseñadas 
especificamente para que o alumnado cunha formación máis completa axude ao 
alumnado cunha formación insuficiente a entender e traballar aspectos concretos do 
currículo.

• A avaliación do período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación 
final tomará en consideración na mesma medida o dossier de traballo do/a alumno/a e 
unha proba obxectiva final. A avaliación deste período non suporá en ningún caso unha 
diminución na cualificación que o/a alumno/a obteña ao termo da terceira avaliación.

Debuxo Técnico I

• O alumnado que logo da avaliación final ordinaria non superase a materia, realizará 
actividades de apoio e recuperación específicas relacionadas cos bloques de materia, 
temas, e/ou estándares de aprendizaxe nos que amose máis dificultades. Estas 
actividades estarán adaptadas ás necesidades individuais do/a alumno/a e estarán 
orientadas á preparación das probas extraordinarias. Para o seu deseño partirase das 
actividades desenvolvidas ao longo do curso.

• O alumnado que, mesmo superando a materia na avaliación final ordinaria, presente 
dificultades nalgún dos contidos desenvolvidos ao longo do curso, realizará tarefas de 
apoio e reforzo específicas.

• O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria, supere a materia cun amplo dominio
dos temas desenvolvidos, realizará actividades de ampliación. Estas actividades 
deseñaranse de acordo ás motivacións e intereses do alumnado.

• Realizaranse ademais unha serie de actividades en pequeno grupo deseñadas 
especificamente para que o alumnado cunha formación máis completa axude ao 
alumnado cunha formación insuficiente a entender e traballar aspectos concretos do 
currículo.


