
Adaptación da programación á orde 22 de xaneiro 2022 pola que se actualiza a normativa 

da avaliación. 

 

8. Avaliación (Criterios, Procedementos e Instrumentos de avaliación) 

Actividades de reforzo e ampliación. 

Despois da realización da terceira avaliación (datas indicadas no calendario escolar) e durante o 

tempo entre elas a as probas extraordinarias, realizaranse actividades de reforzo e ampliación 

segundo o caso. O profesorado poderá ofrecer explicación dos contidos e propoñer diferentes 

tipos de exercicios (documentos históricos, textos, fotos, mapas ou gráficos, liñas do tempo, ou 

a creación dun Xornal de Historia con temas destacados que figuran na programación do curso, 

etc…). 

Criterios de cualificación xuño 2022: 

Tal e como figura na programación: 

O alumnado que ao longo do curso non acaden os obxectivos reflectidos nesta programación 

deberán realizar  exames de recuperación. Estes exames realizaranse segundo o criterio do 

profesor que imparte a materia, aínda que preferentemente ao final da terceira avaliación, tendo 

dereito á realización dos mesmos o alumnado que teña unha ou como máximo dúas avaliacións 

suspensas. 

 A nota que obteña na recuperación será a que computa para a final da avaliación 

ordinaria. 

 Poderán facer voluntariamente o exame de recuperación o alumnado que desexe obter 

máis nota da obtida na avaliación ordinaria, no caso de non superala mantense a obtida 

na avaliación. 

 O exame de avaliación extraordinaria será o mesmo para todos os grupos co fin de 

homoxeneizar os niveis e coordinar a materia impartida polos diferentes profesores. 

 Actividades de reforzo e de ampliación: Despois da realización das probas da última 

avaliación (datas indicadas no calendario escolar) e durante o tempo entre elas e a proba 

extraordinaria, o alumnado que teña a materia pendente levará a cabo unha serie de  

actividades de reforzo e ampliación segundo o caso, encamiñadas a proporcionarlle un 

grao mínimo de contidos cos que intentará superar a materia. O profesorado poderá 

ofrecer explicacións dos contidos e diferentes tipos de exercicios ou actividades que 

intenten solucionar o déficit do alumnado na materia. 

 

O alumnado e as súas familias serán informados destes criterios de cualificación. Na cortiza da 

aula e na aula virtual de cada grupo, o profesorado engadirá os criterios. Tamén explicaranse de 

viva voz nas aulas e procurarase que o alumnado os entendan. En canto as familias poderán 

acudir á páxina web centro onde se publicará dita programación e o anexo citado.  


