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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. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 1º BAC 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
80% da nota: PROBA ESCRITA 
20% da nota: exercicios propostos 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
100% proba escrita 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
80% da nota: PROBA ESCRITA 
20% da nota: exercicios propostos 
 
Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
100% proba escrita. 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
80% da nota: PROBA ESCRITA 
20% da nota: exercicios propostos 
 
Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
100% proba escrita. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 
-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir da proba escrita (consistindo en seis exercicios 
sobre os contidos da avaliación suspensa) que se realizará no período entre a 3ª 
avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir da proba escrita (consistindo en oito 
exercicios sobre os contidos das avaliacións suspensas) que se realizará no 
período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir da proba (consistindo en dez 
exercicios sobre os contidos das avaliacións suspensas) que se realizará no 
período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 2º BAC 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
80% da nota: PROBA ESCRITA 
20% da nota: exercicios propostos 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
100% proba escrita 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
80% da nota: PROBA ESCRITA 
20% da nota: exercicios propostos 
 
Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
100% proba escrita. 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
80% da nota: PROBA ESCRITA 
20% da nota: exercicios propostos 
 
Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
100% proba escrita. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 
-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir da proba escrita (consistindo en seis exercicios 
sobre os contidos da avaliación suspensa) que se realizará no período entre a 3ª 
avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir da proba escrita (consistindo en oito 
exercicios sobre os contidos das avaliacións suspensas) que se realizará no 
período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir da proba escrita (consistindo en seis 
exercicios sobre os contidos das avaliacións suspensas) que se realizará no 
período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Solicitarase unha única entrega de láminas propostas para a recuperación da 
materia e o cálculo será a media entre as notas das láminas. En caso de 
suspenderen por este médodo, terán un exame final onde se pregunte polos 
contidos xerais do curso. Neste suposto, a nota final será a nota obtida nesta proba. 
O alumnado pendente terá dereito a unha proba extraordinaria  no mes de xuño. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas e láminas solicitadas. 

 
 
 
 
 
 

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 Exposición e seguimento dentro da aula. 
Resolución de  dúbidas na aula 
Revisión dos exames feitos durante o curso 

Actividades tipo Exercicios de repaso dos contidos mínimos necesarios para aprobar a 
materia. 
Para o alumnado aprobado: ampliación de contidos que teñan que ver 
coa materia. 

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

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 Exposición e seguimento dentro da aula. 
Resolución de  dúbidas na aula 
Revisión dos exames feitos durante o curso 

Actividades tipo Exercicios de repaso dos contidos mínimos necesarios para aprobar a 
materia. 
Para o alumnado aprobado: repaso de contidos para preparación das 
ABAU. 

Materiais e recursos Apuntamentos do profesorado, exercicios e contidos en páxinas web de 
interese. 
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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. 
CURSO 2021/2022 

CENTRO: IES DE VALGA 
CURSO: 2021-2022 
MATERIA: EpeV ESO 
DEPARTAMENTO: EPeV 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 1º ESO 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
MEDIA ARITMÉTICA DAS CATRO LÁMINAS ENTREGADAS. É NECESARIO CHEGAR 
AO CINCO PARA APROBAR A MATERIA. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
MEDIA ARITMÉTICA DAS SEIS LÁMINAS ENTREGADAS. É NECESARIO CHEGAR AO 
CINCO PARA APROBAR A MATERIA. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
MEDIA ARITMÉTICA DAS SEIS LÁMINAS ENTREGADAS. É NECESARIO CHEGAR AO 
CINCO PARA APROBAR A MATERIA. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 
-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir das tres láminas que deberá entregar da 
avaliación suspensa no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir das seis láminas que deberá entregar 
das avaliacións suspensas no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir das seis láminas que deberá entregar 
das avaliacións suspensas no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 3 DE 4  

 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 3º ESO 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
80% da nota: MEDIA ARITMÉTICA DAS CATRO LÁMINAS ENTREGADAS 
20% da nota: proba escrita. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
100% Realización dunha proba escrita. 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
80% da nota: MEDIA ARITMÉTICA DAS CATRO LÁMINAS ENTREGADAS 
20% da nota: proba escrita. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
100% Realización dunha proba escrita. 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
100% da nota: MEDIA ARITMÉTICA DAS NOVE LÁMINAS ENTREGADAS 
 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 
-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir da proba escrita da avaliación suspensa que se 
realizará no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir a partir da proba escrita da avaliación 
suspensa que se realizará no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir a partir da proba escrita da avaliación 
suspensa que se realizará no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 4º ESO 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
100% da nota: MEDIA ARITMÉTICA DAS SETE LÁMINAS ENTREGADAS 
 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
100% da nota: MEDIA ARITMÉTICA DAS CATRO LÁMINAS ENTREGADAS 
 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
100% da nota: MEDIA ARITMÉTICA DAS CATRO LÁMINAS ENTREGADAS 
 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
ENTREGA DAS LÁMINAS PENDENTES OU SUSPENSAS. SERÁ NECESARIO 
TER AS LÁMINAS APROBADAS PAR A SÚA RECUPERACIÓN. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
- Alumnado con todas as avaliacións aprobadas: media entre as notas de cada 
unha das tres avaliacións. Ofrecerase a posibilidade para este alumnado de 
mellorar a súa cualificación final en 0,5 puntos se realizan satisfactoriamente as 
actividades propostas no período entre a 3ª avaliación  e a avaliación final. 
-Alumnado cunha avaliación suspensa: media entre as notas das dúas avaliacións 
aprobadas e a nota obtida a partir das sete láminas que deberá entregar da 
avaliación suspensa no período entre a 3ª avaliación e a avaliación final. 
-Alumnado con dúas avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir das catro láminas que deberá 
entregar da avaliación suspensa no período entre a 3ª avaliación e a avaliación 
final. 
-Alumnado coas tres avaliacións suspensas: media entre as notas das dúas 
avaliacións aprobadas e a nota obtida a partir das catro  láminas que deberá 
entregar da avaliación suspensa no período entre a 3ª avaliación e a avaliación 
final. 
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Solicitarase unha única entrega de láminas propostas para a recuperación da 
materia e o cálculo será a media entre as notas das láminas. En caso de 
suspenderen por este médodo, terán un exame final onde se pregunte polos 
contidos xerais do curso. Neste suposto, a nota final será a nota obtida nesta proba. 
O alumnado pendente terá dereito a unha proba extraordinaria  no mes de xuño. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas e láminas solicitadas. 

 
 
 
 
 
 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre 
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía Exposición e seguimento dentro da aula. 
Resolución de dúbidas na aula 
Revisión dos exames e láminas feitas durante o curso 
Para o alumnado que ten aprobadas as tres avaliacións: traballos para 
reforzar os contidos vistos. 

Actividades tipo Exercicios de repaso dos contidos mínimos necesarios para aprobar a 
materia. 
Para o alumnado aprobado: proposta de pequenos traballos baseados na  
metodoloxía dos contidos do curso. 

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


