
 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICAS CURSO 2021_2022 

 

25 DE MARZO 2022 

 

  

 

 

 

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  
PÁXINA 2 DE 9    

 

1. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA ESO CURSO 

2021/2022 
 

 

1.1 Criterios sobre a avaliación e cualificación ESO 

Avaliacións 

parciais. 

 

Cálculo da nota das avaliacións parciais (1ª avaliación, 2ª 

avaliación e 3ª avaliación): 

 
-O resultado nas probas de avaliación parciais que se teñan feito ao 

longo do trimestre suporán un 80% da nota do alumno/a. Esta 

porcentaxe da nota obterase facendo a media, aritmética ou 

ponderada (previamente comunicado polo profesor/a), das notas 

obtidas en cada unha desas probas. É requisito imprescindible obter 

unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 en cada unha das diferentes 

probas do trimestres, sendo, noutro caso, cualificado sempre con 

insuficiente aquel alumnado que non cumpra dito requisito. Nestes 

casos, se o alumno/a que non chegue a esa nota mínima de 3 nunha 

das probas da avaliación obtén máis de 7 puntos na outra/as probas 

non terá obriga de recuperar ditos contidos na recuperación da 

avaliación correspondente. 

 

- O restante 20% da nota do alumno/a calcularase a través de 

información recollida sobre a realización de tarefas diarias, traballos 

entregados, actitude na aula, uso correcto do material..etc. 

 

- Unha vez obtida a nota do alumno, segundo establecen os 

anteriores criterios de cualificación, esta verase modificada por 

estoutros criterios: 

• As faltas de ortografía descontarán 0,05 puntos nas probas escritas 

e traballos entregados. 

• A falta de asistencia a unha proba debe ser xustificada ou supón un 

suspenso (0 puntos nesa proba). 
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• As faltas de puntualidade e de asistencia inxustificadas penalizan 

na nota de clase (ata 0,25 puntos cada falta). A acumulación de 

faltas de asistencia sen xustificar, que supoñen a falta de 

aproveitamento continuado da formación por parte do alumno/a, 

poderá derivar na apertura do protocolo correspondente recollido na 

normativa do centro. 

• A participación e o traballo, ben de forma presencial ou virtual, 

soben a nota de clase. As actitudes pasivas ou negativas, por non 

realizar ou entregar en prazo o traballo diario, tamén penalizan esa 

nota (ata 0,25 puntos cada falta de traballo) e a súa acumulación 

pode implicar un suspenso na avaliación (a parte de posibles 

sancións disciplinarias). O alumnado que por mor da COVID-19 se 

ausente de forma temporal seguirá en contacto a través de medios 

telemáticos (correo electrónico, aula virtual, teléfono…) co 

profesor/a cumprindo coas súas obrigas diarias. 

• A non realización de traballos obrigatorios, tamén pode supoñer un 

suspenso, se así se advirte. 

• A presentación de traballos voluntarios, soben a nota de clase no 

caso de estar ben feitos.  

• Se se colle a algún alumno/a copiando nunha proba obxectiva, 

pódese considerar suspenso (0 puntos nesa proba).  

• En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do 

alumno/a ou circunstanciasque puideran influír nos resultados, 

sempre coa intención de favorecelo/a. 
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Procedemento de recuperación das avaliacións parciais (1ª 

avaliación, 2ª avaliación e 3ª avaliación): 

 

- O alumnado que non acade os obxectivos mínimos (5 puntos 

sobre 10) en cada unha desas avaliacións trimestrais, poderá optar, 

se o profesor así o comunica ao principio do curso, a unha proba de 

recuperación ao final de dita avaliación. 

 

- O alumnado que pasada a terceira avaliación non obteña unha 

cualificación positiva en todas e cada unha das tres avaliacións 

parciais nas que se divide o curso, considerarase que non ten 

aprobada a materia. Dito alumnado seguirá un plan de reforzo 

elaborado a partir do seu informe individualizado de avaliación 

elaborado polo equipo docente na última avaliación parcial. Dito 

plan de reforzo estará constituído por un conxunto de actividades a 

realizar e por unha proba obxectiva que valore a adquisición dos 

contidos reforzados por parte do alumno. 

 

- Así pois, se despois da terceira avaliación o alumno/a segue tendo 

suspensa algunha das avaliacións trimestrais terá que realizar, como 

parte do plan de reforzo, unha proba de recuperación global (se ten 

dúas ou máis avaliacións suspensas) ou parcial (se só ten unha única 

avaliación suspensa). Para obter unha cualificación positiva nunha 

destas proba de recuperación é necesario obter un mínimo de 5 

sobre un total de 10 puntos; calquera nota inferior a 5 sobre 10 

puntos, nunha proba de recuperación, poderá aproximarse por 

truncamento a partir da parte enteira da cualificación; por exemplo, 

cunha nota de 4,75 puntos nunha proba de recuperación, obteriamos 

un 4 ao aproximala por truncamento. No caso de superar unha proba 

de recuperación (5 ou máis puntos sobre 10), a cualificación global 

definitiva no trimestre recuperado será a que se obteña ao facer a 

media entre a nota da proba de recuperación e un 5. 
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Avaliación 

final. 

 

Cálculo da nota da avaliación final: 

 
-Feitas as correspondentes probas de recuperación, a nota final do 

alumno calcularase: 

• No caso de que o alumno fixera unha proba de recuperación 

parcial (unha avaliación) calculando a media aritmética das tres 

avaliacións, sendo requisito imprescindible ter ditas avaliacións 

aprobadas para aprobar a materia. 

• No caso de que o alumno fixera unha recuperación global e esta 

tivera unha puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, a nota do 

alumno calcularase coa nota desta proba global ou ca media das 

tres avaliacións parciais segundo beneficie máis ao alumno. 

• No caso de que o alumno fixera unha recuperación global e nesta 

tivera unha puntuación superior a 5 puntos sobre 10, a nota do 

alumno calcularase como se describiu anteriormente para 

calquera proba de recuperación. 

- Se chegada a terceira avaliación parcial o alumno/a ten aprobada a 

materia poderá realizar actividades de ampliación subindo a nota 

media das tres avaliacións parciais ata un máximo de 0.5 puntos. A 

avaliación destes contidos de ampliación poderá facerse tal e como 

determine o profesor/a coa realización de probas obxectivas, 

traballos individuais na aula, traballos cooperativos en grupo…etc. 

Alumnado 

materia 

pendente. 

 

Cálculo da nota da avaliación final: 

 

- Aquel alumnado coa materia pendente do curso pasado que 

acade avaliación positiva (máis de 5 puntos) na 1ª e 2ª avaliación 

da materia do presente curso, superá a materia pendente do curso 

pasado cunha nota de 5 puntos.  

 

- Pola contra, aquel alumnado que acade unha cualificación 

negativa da materia nalgunha ou nas dúas primeiras avaliacións do 
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presente curso, terá dereito a realizar unha proba oficial no mes de 

maio que abarcará todos os contidos impartidos no curso pasado.  

 

 

Procedemento de recuperación da materia pendente: 

 
- No caso de non superar tampouco esta proba, por non responder 

correctamente a un mínimo do 50% da mesma, farase unha proba 

global de recuperación como parte do plan de reforzo que este 

alumnado deberá seguir despois de rematar a terceira avaliación 

parcial. 

 
 

1.2 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 

avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)  

 

 

Metodoloxía  

- Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 

 

Actividades tipo 

-.Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 

 

Materiais e 

recursos 

- Actividades de autoavaliación do libro de texto. 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 
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2. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHARELATO 

DE CIENCIAS SOCIAIS CURSO 2021/2022 
 

 

2.1 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 - Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 

Actividades tipo -.Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 

Materiais e 

recursos 

- Actividades de autoavaliación do libro de texto. 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 

 

 

2.2 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 - Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 

Actividades tipo - Realización de exames das probas ABAU dos cursos 

anteriores. 

-.Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 
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Materiais e 

recursos 

- Actividades de autoavaliación do libro de texto. 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 

 

 

3. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHARELATO 
DE CIENCIAS CURSO 2021/2022 

 

 

3.1 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 - Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 

Actividades tipo -.Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 

Materiais e 

recursos 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 

 

 

3.2 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 - Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 

Actividades tipo - Realización de exames das probas ABAU dos cursos 

anteriores. 

- Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 
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- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 

Materiais e 

recursos 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 

 

 

4. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÉTODOS 

ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS CURSO 2021/2022 
 

 

4.1 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 
final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC. 
(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría)  

Metodoloxía - Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 

Actividades tipo -.Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 

Materiais e 

recursos 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 

 


