
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. 
CURSO 2021/2022 

CENTRO: IES DE VALGA 
CURSO: 2021-2022 
MATERIA: Cultura Clásica e Latín 
DEPARTAMENTO: Cultura Clásica 
 DATA: 04/04/2022 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 2 DE 4  

 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 3º ESO 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

MEDIA ARITMÉTICA DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL, que consistirán 
nunha proba de preguntas relacionadas con cada vídeo que vimos na aula e que están a 
disposición na propia aula virtual. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

REPETICIÓN DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

MEDIA ARITMÉTICA DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL, que consistirán 
nunha proba de preguntas relacionadas con cada vídeo que vimos na aula e que están a 
disposición na propia aula virtual. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

REPETICIÓN DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

MEDIA ARITMÉTICA DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL, que consistirán 
nunha proba de preguntas relacionadas con cada vídeo que vimos na aula e que están a 
disposición na propia aula virtual. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

REPETICIÓN DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 

-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir de tres probas da avaliación suspensa que 
deberá realizar no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 

-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir de seis probas das avaliacións 
suspensas que deberá realizar no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 

-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir de nove probas das avaliacións 
suspensas que deberá realizar no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 4º ESO 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

MEDIA ARITMÉTICA DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL, que consistirán 
nunha proba de preguntas relacionadas con cada vídeo que vimos na aula e que están a 
disposición na propia aula virtual. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

REPETICIÓN DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

MEDIA ARITMÉTICA DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL, que consistirán 
nunha proba de preguntas relacionadas con cada vídeo que vimos na aula e que están a 
disposición na propia aula virtual. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

REPETICIÓN DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

MEDIA ARITMÉTICA DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL, que consistirán 
nunha proba de preguntas relacionadas con cada vídeo que vimos na aula e que están a 
disposición na propia aula virtual. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

REPETICIÓN DAS PROBAS PRESENTADAS NA AULA VIRTUAL 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 

-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir de tres probas da avaliación suspensa que 
deberá realizar no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 

-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir de seis probas das avaliacións 
suspensas que deberá realizar no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 

-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir de nove probas das avaliacións 
suspensas que deberá realizar no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(neste curso 
non hai) 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

Solicitarase a realización de tres probas propostas en cada trimestre para a 
recuperación da materia e o cálculo será a media entre as notas das probas. En 
caso de suspenderen por este método, terán unha proba final onde se pregunte 
polos contidos xerais do curso. Neste suposto, a nota final será a nota obtida nesta 
proba. 

O alumnado pendente terá dereito a unha proba extraordinaria no mes de xuño. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Probas escritas. 

 
 
 
 
 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre 

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía Exposición e seguimento dentro da aula. 

Resolución de dúbidas na aula 

Revisión dos exames e probas feitas durante o curso na aula virtual 

Para o alumnado que ten aprobadas as tres avaliacións: probas na aula 

virtual para reforzar os contidos vistos. 

Actividades tipo Exercicios de repaso dos contidos mínimos necesarios para aprobar a 

materia. 

Para o alumnado aprobado: proposta de pequenos traballos baseados na  

metodoloxía dos contidos do curso. 

Materiais e recursos Apuntamentos do profesorado, exercicios e contidos en páxinas web de 

interese. 
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