
RESUMO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 
PARA OS CURSOS PARES (2º E 4º DA ESO; 2º DE BAC.) 
IES DO CAMIÑO, PALAS DE REI, CURSO 2022-2023 
 
I.- TEMPORALIZACIÓN. TEMAS POR AVALIACIÓN. 
 
A seguinte distribución de temas ten carácter orientativo, podendo ser adaptada ás 
circunstancias do curso por causas pedagóxicas: 
 

 2ºESO 4ºESO 2ºBAC HªESP 

1ª Av. 7, 8, 9 1, 2, 3 0, 1, 2, 5, 6 

2ª Av. 1, 2, 3 4, 5, 6 3, 4, 7, 8, 9 

3ª Av. 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 

 
II.- AVALIACIÓN 
 
- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: os especificados na lexislación 
vixente. 
 
- GRAO MÍNIMO: o especificado na Programación Didáctica. 
 
- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN: 
 
Exames: son probas escritas que permiten avaliar tanto a fixación das cuestións teóricas como 
as destrezas na parte práctica. O peso dos exames na cualificación final será dun 100%. Faranse 
un mínimo dun exame por avaliación. A utilización de medios ilícitos implicará a cualificación de 
0. 
 
Medias e redondeo: 
A nota trimestral elaborarase a partir da media dos resultados dos exames de cada trimestre, 
coa seguinte especificidade con respecto aos exames de mapas en 2º da ESO: nese curso, no 
caso de que existan probas escritas monográficas cuxo contido verse unicamente sobre mapas 
e/ou capitais, en función da súa dificultade e extensión, poderanse ponderar a proba ou probas 
de mapas de feito que computen até un vinte por cento (20%) da nota da avaliación. 
 
No referente ao redondeo da cualificación a partir de 5 puntos, será á alza se a parte decimal do 
número enteiro resultante da media trimestral iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa no 
caso contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 
En relación á elaboración da nota media trimestral, a nota mínima que debe de conseguir o 
alumnado nos exames para que se compute a efectos de obter unha ponderación que leve á 
superación do trimestre é dun 4. Se non chega a esta cifra, darase esa parte da materia por non 
superada (e seguiranse os procedementos que detallamos a continuación para a recuperación 
dos exames ou avaliacións). 
Pola súa parte, a cualificación mínima necesaria para considerar un trimestre por superado 
deberá de ser de 5 puntos. Porén, de forma excepcional se nunha das avaliacións a cualificación 
é de 4 puntos, poderá recuperarse sen examinarse, sempre que o profesor observe un esforzo 
constante, suficiente e continuado. 
 
- RECUPERACIÓN: 
 



Se un alumno/a  acada unha cualificación inferior a 4 puntos nun exame deberá recuperar esa 
materia no exame seguinte (se existe a posibilidade de facer un novo exame, no caso contrario 
terá que ir á recuperación de avaliación). 
Realizarase como mínimo un exame de recuperación de cada avaliación, nas datas máis 
próximas posibles á comunicación da nota aos alumnos/as. A recuperación da terceira avaliación 
poderá coincidir coa proba final de recuperación. 
 
- AVALIACIÓN FINAL NA ESO: 
 
De acordo coa Orde de 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 Galiza publicada no DOG do 11 de Febreiro de 2022 (en adiante, a “Orde”), 
o curso organízase en tres avaliacións parciais e unha avaliación final. 
No período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final realizaranse actividades 
da tipoloxía fixada no artigo 7.8 da Orde (reforzo, ampliación...). Logo de realizada a terceira 
avaliación, a equipa docente realizará un breve informe para o alumnado con algunha avaliación 
sen superar que valerá como base para o deseño das correspondentes actividades de avaliación. 
A cualificación da avaliación final realizarase do seguinte xeito: 
 
1.- Alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas. 
 
A cualificación da avaliación final será o resultado da media das tres avaliacións parciais, ao que 
se lle sumará, de ser o caso, a puntuación derivada dunha proba escrita final.  
Neste sentido, todo o alumnado coas tres avaliacións parciais aprobadas presentarase a unha 
proba escrita final cos mesmos criterios que as probas escritas de avaliación e cos contidos das 
mesmas, e no que se aplicará o seguinte baremo: 
O alumnado que neste exame final obteña un resultado inferior a 6, mantén como nota da 
avaliación final o resultado da media dos tres trimestres superados. 
O alumnado que obteña un resultado entre 6 e 7, sumará un 0,25 á súa nota. 
O alumnado que obteña un resultado entre 7 e 8, sumará un 0,5 á súa nota. 
O alumnado que obteña un resultado entre 8 e 9, sumará un 0,75 á súa nota. 
O alumnado que obteña un resultado superior a 9, sumará 1 punto á súa nota. 
No referente ao redondeo da cualificación final, unha vez realizada a media das tres avaliacións 
e sumado, se procede, o derivado do baremo estabelecido no parágrafo anterior, será á alza se 
a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas e á baixa en caso contrario. 
 
2.- Alumnado con dúas ou tres avaliacións parciais suspensas  
 
A cualificación da avaliación final será o resultado dunha proba escrita final de todos os contidos 
estudados durante o curso e que poderá coincidir coa proba escrita final realizada ao alumnado 
coas tres avaliacións parciais aprobadas.  
No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos será á alza se 
a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa en caso 
contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 
 
3.- Alumnado con unha avaliación parcial suspensa 
 
A cualificación da avaliación final será o resultado da media das dúas avaliacións parciais 
aprobadas (ponderado como dous terzos da cualificación final) co resultado dunha proba escrita 
final relativa unicamente aos contidos estudados nesa avaliación parcial (ponderado como un 
terzo da cualificación final).  



No referente ao redondeo da cualificación da avaliación final, a partir de 5 puntos será á alza se 
a parte decimal do número enteiro iguala ou supera as 50 centésimas, e á baixa en caso 
contrario. O redondeo de notas inferiores a 5 puntos será á baixa. 
 
4.- Observación para o alumnado coa terceira avaliación parcial suspensa 
 
A proba escrita final regulada nos puntos 2 ou 3 anteriores será a opción de recuperación do 
alumnado coa terceira avaliación parcial suspensa. 
 
 
- AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA NO BACHARELATO: 
 
A cualificación da avaliación final será o resultado da media dos tres trimestres superados. 
Pola súa parte, no último trimestre aqueles alumnos que non superaron algunha das avaliacións 
trimestrais ou as súas recuperacións, deberán realizar unha proba final en función dos seguintes 
criterios: con dúas ou máis avaliacións suspensas presentaranse a unha proba de todos os 
contidos estudados durante o curso, e cunha única avaliación suspensa só á parte específica 
dese trimestre. 
 
- AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA NO BACHARELATO: 
 
No caso de non superar a avaliación final ordinaria o alumnado poderá presentarse a unha proba 
extraordinaria. Esta consistirá nun exame escrito con cuestións teóricas e prácticas 
seleccionadas a partir dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe recollidos na 
programación, e a nota mínima para superar a materia será de 5 puntos.  
 
 


