
ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO 
DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

IES ELVIÑA
CURSO 2021-2022

En  aplicación  do  disposto  na  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 (DOG nº 29, de 11 de febreiro
de 2022), establécense as seguintes addenda á programación do Departamento de Bioloxía e
Xeoloxía do IES Plurilingüe Elviña para o curso 2021-2022:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA:
- De acordo co artigo 7 da citada Orde, “a avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a
cabo  tomando  como  referentes  para  a  comprobación  do  grao  de  adquisición  das
competencias e do logro dos obxectivos da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso,
os estándares de aprendizaxe que se recollen no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que
se  establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na
Comunidade Autónoma de Galicia”. Ademais, “a avaliación do proceso de aprendizaxe do
alumnado de educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora”.

Ao desaparecer a avaliación extraordinaria, compre concretar o período abranguido entre a
terceira avaliación parcial e a avaliación final, que dedicarase a actividades de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación e titoría”. Polo tanto:

Sustitúese o párrafo na páxina 17:
“En  caso  de  avaliación  negativa,  hai  mecanismos  de  recuperación  dos  aspectos  non
superados.”

Por:
“En canto se detecte un progreso  non axeitado, con especial seguimento da situación do
alumnado  con  necesidades  educativas  especiais,  estableceranse  medidas  de  reforzo
educativo  encamiñadas  a  garantir  a  adquisición  das  aprendizaxes  imprescindibles  para
continuar o proceso educativo e no contexto do proceso de avaliación continua”

Sustitúese tamén o párrafo na páxina 17:

“Ao  rematar  o  curso,  farase  un  balance  total  da  consecución  dos  obxectivos  e  do
desenvolvemento  das  competencias  básicas  para  emitir  unha  cualificación  axeitada  e
individualizada  de  cada  alumno  e  alumna.  Todas  e  cada  unha  das  avaliacións  parciais
deberán  estar  cualificadas  positivamente  ou  recuperadas  no  seu  caso.  Todas  as
cualificacións  de cada aspecto trataranse en común,  incluíndo as recuperacións,  facendo
media aritmética de todas elas dentro de cada apartado, aínda que podendo  desbotar as
máis afastadas da tendencia xeral. No caso de proxectos realizados cunha duración superior
á  dunha  avaliación,  cualificarase  na  nota  final,  reservando  para  estes  casos  un  10%.  A
porcentaxe  do  resto  dos  aspectos  será  como  xa  foi  sinalado  anteriormente  (cara  o  seu



intervalo menor no caso da existencia dun proxecto), así como as normas de redondeo.A non
consecución dunha calificación de cinco sobre dez implica unha avaliación negativa”

Por:
“No momento da realización da terceira avaliación, farase un balance total da consecución
dos  obxectivos  e  do  desenvolvemento  das  competencias  básicas  para  emitir  unha
cualificación axeitada e individualizada de cada alumno e alumna. Todas e cada unha das
avaliacións parciais deberán estar cualificadas positivamente ou recuperadas no seu caso.
Todas as cualificacións de cada aspecto trataranse en común, incluíndo as recuperacións,
facendo  media  aritmética  de  todas  elas  dentro  de  cada  apartado,  aínda  que  podendo
desbotar as máis afastadas da tendencia xeral. 
No caso de proxectos realizados cunha duración superior á dunha avaliación, cualificarase
na nota final, reservando para estes casos un 10%.
Considérase superado a materia ao acadar unha valoración de como mínimo un cinco sobre
dez no computo global
No caso do alumnado que supere a materia na terceira avaliación parcial, o equipo docente
plantexará diversas medidas e actividades de ampliación e titoría (creación e difusión de
contidos  virtuais,  gamificación,  proxectos  de  investigación,  clubes  de  lectura,  visitas  de
interese,  etc.),  co  fin  de  completar  a  formación  e  aprendizaxe  do  alumnado  durante  o
calendario escolar
Se non se acadase unha valoración de como mínimo un cinco sobre dez a calificación será
negativa. 
No caso da  non  consecución  de  obxectivos  debido  a  dificultades  nunha  parte  do  curso,
concretamente nunha avaliación parcial non superada, deseñaranse actividades específica
que poderán  incluír distintos tipos de traballos e probas que favorezan a adquisición dos
contidos e competencias mínimos para unha avaliación final positiva
No caso dunha excesiva diferencia entre os contidos e competencias obtidos e os mínimos
esixibles,  concretada  en  dúas  ou  tres  avaliacións  non  superadas,  a  avaliación  final  será
negativa, e realizaránse actividades de reforzo que incluiran distintos tipos de traballos e
actividades que acerquen á adquisición dos contidos e competencias mínimos, acompañado
dun plan específco personalizado con cantas medidas se consideren adecuadas para este
alumnado

BACHARELATO:
Sustitúese o párrafo na páxina 17:

“ En segundo de Bacharelato poderase realizar unha proba final de recuperación co total de
contidos do curso”

Por:
“Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Así
mesmo,  farase  o  seguimento  da  recuperación  das  materias  pendentes,  se  foro  caso.  A
derradeira  destas  tres  sesións  poderá  coincidir  coa  avaliación  fnal  do  período  ordinario.
Haberá,  así  mesmo,  unha  sesión  de  avaliación  logo  da  realización  das  probas
extraordinarias. 
 O período abranguido desde a realización da avaliación final  ordinaria ata o remate do
período lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas extraordinarias e das
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría precisas.
As avaliacións fnais ordinaria e extraordinaria realizaranse nas datas que se determinen na
norma que estableza o calendario escolar para cada curso.”



AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES
- Na páx. 275, cámbiase o seguinte parágrafo:

“A materia dos distintos cursos dividirase en dúas probas parciais e unha proba global, no
caso de non superar as probas anteriores. A primeira proba farase na segunda quincena de
xaneiro, a segunda na primeira quincena de abril e a proba global será no mes de maio. Se é
preciso haberá  outra proba no  mes de setembro. As datas concretas destas probas serán
fixadas pola Xefatura de Estudios..”

Polo seguinte:

“Durante o curso actual o alumnado terá dúas oportunidades de superar a materia de cursos
anteriores,  sendo  apoiados  en  todo  momento  polos  profesores  do  departamento  ante
calquera atranco.
Na primeira oportunidade os contidos do curso dividirase en dous e programaranse dúas
probas parciais  A primeira proba farase na segunda quincena de xaneiro,  a segunda na
primeira quincena de abril.  De recibir  unha nota de 5 puntos  na media con redondeo a
materia será superada
No  caso de non superar as probas anteriores farase unha proba global, no mes de maio. De
recibir unha nota de 5 puntos con redondeo a materia será superada
As  datas  concretas  destas  probas  serán  fixadas  pola  Xefatura  de  Estudios  e
convenientemente comunicadas”

REFERENCIAS NORMATIVAS:
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 (DOG nº 29, de 11 de febreiro de 2022). 

En A Coruña, a 25 de abril de 2022


