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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 

NIVEL: 2º ESO 

MATERIA: Agrupamento Matemáticas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 2 DE 4  

 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 20% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 10% traballo diario e 10% exercicios e tarefas presentadas. 

As probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán 

o 80% da nota final.  

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 20% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 10% traballo diario e 10% exercicios e tarefas presentadas. 

As probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán 

o 80% da nota final.  

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 20% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 10% traballo diario e 10% exercicios e tarefas presentadas. 

As probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 

80% da nota final. No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe 

fixada polo profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás 

probas. Este procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 
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Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba de recuperación 

e mediante unha proba final na que o alumno se examinará de toda ou parte da 

materia. En caso de recuperar a materia correspondente, as cualificacións parciais 

pasarían a ser as obtidas nesas partes da proba. 

 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5 ou con dúas cualificacións parciais iguais ou superiores a 5 sempre 

e cando a media aritmética das tres cualificacións parciais sexa igual o superior a 

5. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Haberá, na ESO, tres probas parciais, unha de recuperación e unha proba 

final. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 

 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 40% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 20% traballo diario e 20% exercicios e tarefas presentadas. 

As probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán 

o 60% da nota final.  

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos 

na nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia mediante 

actividades de recuperación. 

De darse o caso, a cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida coas 

actividades de recuperación da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 40% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 20% traballo diario e 20% exercicios e tarefas presentadas. 

As probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán 

o 60% da nota final.  

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos 

na nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia mediante 

actividades de recuperación. 

De darse o caso, a cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida coas 

actividades de recuperación da 2ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 40% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 20% traballo diario e 20% exercicios e tarefas presentadas. 

As probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán 

o 60% da nota final.  

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 
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Este procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede. 

Non procede. 
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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 Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, volverase sobre parte da materia, insistindo nos aspectos máis 

importantes, e presentando parte dela dende un punto de vista máis práctico 

e aplicado. Resolveranse tamén diferentes exercicios das probas tipo ABAU. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Resolución de probas tipo ABAU. 

Materiais e recursos - Libro de texto de Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Probas e solucións tipo ABAU. 
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- Software matemático. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 40% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 20% traballo diario e 20% tarefas presentadas. As probas 

obxectivas e proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 60% da 

nota final. No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada 

polo profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 40% que se distribuirá 
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2º Avaliación da seguinte maneira: 20% traballo diario e 20% tarefas presentadas. As probas 

obxectivas e proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 60% da 

nota final. No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada 

polo profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. No 

caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo profesor, 

que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 40% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 20% traballo diario e 20% tarefas presentadas. As probas 

obxectivas e proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 60% da 

nota final. No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada 

polo profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  
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Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba final na que o 

alumno se examinará de toda ou parte da materia. En caso de recuperar a materia 

correspondente, as cualificacións parciais pasarían a ser as obtidas nesas partes 

da proba. 

O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5 ou cunha cualificación parcial igual ou superior a 5 sempre e cando 

a media aritmética das dúas cualificacións parciais sexa igual o superior a 5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

En Bacharelato, haberá dúas probas parciais ordinarias e unha final, e, no 

caso de non superar a materia na convocatoria ordinaria, haberá unha 

convocatoria extraordinaria na que se examinará da materia de todo o curso. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 
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materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, volverase sobre parte da materia, insistindo nos aspectos máis 

importantes, e presentando parte dela dende un punto de vista máis práctico 

e aplicado. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Software matemático. 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede. 
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Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: Matemáticas orientadas ás ensinanzas 

académicas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba de recuperación 

e mediante unha proba final na que o alumno se examinará de toda ou parte da 

materia. En caso de recuperar a materia correspondente, as cualificacións parciais 

pasarían a ser as obtidas nesas partes da proba. 
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 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5 ou con dúas cualificacións parciais iguais ou superiores a 5 sempre 

e cando a media aritmética das tres cualificacións parciais sexa igual o superior a 

5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Haberá, na ESO, tres probas parciais, unha de recuperación e unha proba 

final. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 

 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas 

Académicas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

 Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Non procede. 

 Non procede. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 1º BACHARELATO 

MATERIA: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba final na que o 

alumno se examinará de toda ou parte da materia. En caso de recuperar a materia 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 5 DE 4  

 

correspondente, as cualificacións parciais pasarían a ser as obtidas nesas partes 

da proba. 

 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5 ou cunha cualificación parcial igual ou superior a 5 sempre e cando 

a media aritmética das dúas cualificacións parciais sexa igual ou superior a 5. 

En caso de non recuperar a materia na convocatoria ordinaria, o alumnado 

contará cunha convocatoria extraordinaria na que se examinará da materia de todo 

o curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

En Bacharelato, haberá dúas probas parciais ordinarias e unha final, e, no 

caso de non superar a materia na convocatoria ordinaria, haberá unha 

convocatoria extraordinaria na que se examinará da materia de todo o curso. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 
(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, volverase sobre parte da materia, insistindo nos aspectos máis 

importantes, e presentando parte dela dende un punto de vista máis práctico 

e aplicado. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Software matemático. 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede. 
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Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 2º BACHARELATO 

MATERIA: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede. 

Non procede. 
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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 Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, resolveranse en conxunto diferentes probas tipo ABAU, 

podendo facer algún simulacro desta proba. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Resolución de probas tipo ABAU 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Probas e solucións tipo ABAU. 

- Software matemático. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: Matemáticas orientadas ás ensinanzas 

aplicadas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 3 DE 4  

 

correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba de recuperación 

e mediante unha proba final na que o alumno se examinará de toda ou parte da 

materia. En caso de recuperar a materia correspondente, as cualificacións parciais 

pasarían a ser as obtidas nesas partes da proba. 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 5 DE 4  

 

 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5 ou con dúas cualificacións parciais iguais ou superiores a 5 sempre 

e cando a media aritmética das tres cualificacións parciais sexa igual o superior a 

5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Haberá, na ESO, tres probas parciais, unha de recuperación e unha proba 

final. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 

 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas 

Aplicadas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

 Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Non procede. 

 Non procede. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 1º BACHARELATO 

MATERIA: Matemáticas I. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 2 DE 4  

 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba final na que o 

alumno se examinará de toda ou parte da materia. En caso de recuperar a materia 
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correspondente, as cualificacións parciais pasarían a ser as obtidas nesas partes 

da proba. 

 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5 ou cunha cualificación parcial igual ou superior a 5 sempre e cando 

a media aritmética das dúas cualificacións parciais sexa igual o superior a 5.  

En caso de non recuperar a materia na convocatoria ordinaria, o alumnado 

contará cunha convocatoria extraordinaria na que se examinará da materia de todo 

o curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

En Bacharelato, haberá dúas probas parciais ordinarias e unha final, e, no 

caso de non superar a materia na convocatoria ordinaria, haberá unha 

convocatoria extraordinaria na que se examinará da materia de todo o curso. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 Non procede. 

 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, volverase sobre parte da materia, insistindo nos aspectos máis 

importantes, e presentando parte dela dende un punto de vista máis práctico 

e aplicado. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Software matemático. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 2º BACHARELATO 

MATERIA: Matemáticas II. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 
A avaliación final da materia farase mediante un exame final que recolla todos os 

contidos vistos no curso. A cualificación final será a nota máis alta obtida entre a 

nota do exame final ou o cálculo da media aritmética das tres avaliacións. O 

aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas avaliacións 

superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa igual o 

superior a 5. 

 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede. 

Non procede. 
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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 Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, resolveranse en conxunto diferentes probas tipo ABAU, 

podendo facer algún simulacro desta proba. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Resolución de probas tipo ABAU 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Probas e solucións tipo ABAU. 

- Software matemático. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: Matemáticas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5.  

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba de recuperación 

e mediante unha proba final na que o alumno se examinará de toda ou parte da 

materia. En caso de recuperar a materia correspondente, as cualificacións parciais 

pasarían a ser as obtidas nesas partes da proba. 
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 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais iguais ou 

superiores a 5 ou con dúas cualificacións parciais iguais ou superiores a 5 sempre 

e cando a media aritmética das tres cualificacións parciais sexa igual o superior a 

5.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Haberá, na ESO, tres probas parciais, unha de recuperación e unha proba 

final. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 
(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 
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Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 2º ESO 

MATERIA: Matemáticas. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumnado con todas as avaliacións superadas (nota igual ou superior a 5) poderá 

presentarse a subir nota no momento da proba final naquela avaliación na que 

obtivera a cualificación máis baixa. 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Non procede. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente farase mediante o cálculo da 

media aritmética das cualificacións parciais obtidas. Estas cualificacións parciais 

serán o resultado de sumarlle á nota obtida na proba parcial correspondente, a 

obtida no boletín de exercicios. En caso de ser este realizado correctamente e 

entregado no prazo indicado aumentará a cualificación da proba nun punto como 

máximo. En caso de obter algunha cualificación parcial inferior a 5, o alumnado 

poderá recuperar a materia correspondente mediante unha proba de recuperación 

e mediante unha proba final na que o alumno se examinará de toda ou parte da 

materia. En caso de recuperar a materia correspondente, as cualificacións parciais 

pasarían a ser as obtidas nesas partes da proba. 
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 O aprobado obtense con todas as cualificacións parciais sendo iguais ou 

superiores a 5  

ou con dúas cualificacións parciais iguais ou superiores a 5 sempre e cando 

a media aritmética das tres cualificacións parciais sexa igual o superior a 5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Haberá, na ESO, tres probas parciais, unha de recuperación e unha proba 

final. 

Para axudar á preparación de cada unha destas probas parciais, 

entrégaselle ao alumnado un boletín de exercicios e problemas de reforzo da 

materia correspondente, que deberá ser realizado correctamente e entregado no 

prazo indicado. 
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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 A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmarcarase dentro dunha concepción construtivista 

da aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, tratarase de facer unha aprendizaxe cooperativa dentro do 

grupo-clase, establecendo o docente a ruta de traballo a seguir e as 

interaccións que seguirán os estudantes. Así se promoverá tamén o 

desenvolvemento de habilidades interpersoais relacionadas con animar, pedir 

axuda, ofrecer explicación, buscar a comprensión, debater e resolver 

problemas. 

Actividades tipo - Exposición e resolución de dúbidas por parte do profesorado e do 

alumnado. 

- Realización de exercicios, afianzando así algoritmos e destrezas ao 

ter que identificar e aplicar de forma inmediata unha técnica a utilizar.  

- Resolución de problemas, considerando como problema aquela 

situación que require deliberación, xa que os que a afrontan non 

coñecen o algoritmo para resolvela. 

Materiais e recursos - Libro de texto da Editorial Anaya. 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede 

. 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía Non procede 

 

Actividades tipo Non procede 

Materiais e recursos Non procede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

NIVEL: 2º BACHARELATO 

MATERIA: Métodos Estatísticos e Numéricos. 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

DATA: 04/04/22 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 1ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. 

Este procedemento queda reflectido na seguinte táboa: 

 

O Traballo Diario será avaliado mediante listas de control ou escalas de 

observación. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 1ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 1ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 1ª avaliación.  

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 1ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 
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correspondente nesta proba, a nota da 1ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 2ª avaliación.  

A actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades  nas que os haxa) suporán o 

90% da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 

un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 2ª avaliación, terá a oportunidade de superar a materia correspondente 

mediante unha proba de recuperación. En caso de aprobar esta proba, a 

cualificación da 2ª avaliación pasaría a ser a nota obtida na proba de recuperación 

da 2ª avaliación. 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

recuperación da 2ª avaliación, terá a oportunidade de volver recuperar a materia 

correspondente no momento da proba final. En caso de recuperar a materia 

correspondente nesta proba, a nota da 2ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta 

parte da proba.  

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Todas as actividades desenvolvidas terán repercusión na nota da 3ª avaliación.  A 

actividade diaria repercutirá na nota nunha porcentaxe do 10% que se distribuirá 

da seguinte maneira: 5% traballo diario e 5% exercicios e tarefas presentadas. As 

probas obxectivas e os proxectos (naquelas unidades que os haxa) suporán o 90% 

da nota final. Para alumnado con medidas de atención á diversidade e 

circunstancias especiais que así o aconsellen esta porcentaxe poderá reducirse a 
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un 80% (nese caso o 20% restante distribuiríase de maneira proporcional ao 

indicado no parágrafo anterior). 

No caso de que non se realizara ningún proxecto esta porcentaxe fixada polo 

profesor, que como máximo será do 20%, pasaría directamente ás probas. Este 

procedemento volve quedar reflectido na táboa anterior. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

O alumnado que non acade unha puntuación igual ou superior a cinco puntos na 

nota da 3ª avaliación, terá a oportunidade de recuperar a materia correspondente 

no momento da proba final. En caso de recuperar a materia correspondente nesta 

proba, a nota da 3ª avaliación pasaría a ser a obtida nesta parte da proba.  

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación final da materia farase mediante o cálculo da media aritmética das tres 

avaliacións. O aprobado obtense con todas as avaliacións superadas ou con dúas 

avaliacións superadas sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 

igual o superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

En caso de non superar a materia o alumnado de bacharelato ten dereito a realizar 

unha proba extraordinaria, na que se examinará da materia de todo o curso, que 

elabora o departamento e que se baseará no grao mínimo de adquisición dos 

estándares de aprendizaxe. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede. 

Non procede. 
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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 Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría) 

Metodoloxía Non procede. 

Actividades tipo Non procede. 

Materiais e recursos Non procede. 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía A metodoloxía debe adaptarse a grupos e situacións diferentes. A 

metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción 

construtivista da aprendizaxe supón implicar o individuo para que aporte as 

súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo 

significado a partir delas. 

Nesta liña, volverase sobre parte da materia, insistindo nos aspectos máis 

importantes, e presentando parte dela dende un punto de vista máis práctico 

e aplicado. Resolveranse tamén diferentes exercicios das probas tipo ABAU. 

Actividades tipo - Exposición por parte do profesor. 

- Resolución de probas tipo ABAU. 

Materiais e recursos - Libro de texto Métodos Estatísticos e Numéricos. Baía Edicións 

(recomendado) 

- Calculadora científica. 

- Fotocopias de follas de actividades, exercicios e problemas. 

- Probas e solucións tipo ABAU. 
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- Software matemático. 

 


