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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado

1.1. Criterios para o
tratamento de 
materias pendentes

 ESO
1.1.1. Segundo o establecido na Orde de 8 de setembro de 2022 pola que se
desenvolve  o  Decreto  229/2011  de  7  de  decembro,   o  alumnado  que
promocione con materias suspensas dun curso a outro, deberá seguir un
Plan de Reforzo e recuperación de materias pendentes en cada unha
delas, destinado á súa recuperación. (anexo 2).
1.1.2.  Este  plan  será  elaborado  polo  docente  que  no  presente  curso
imparta a materia,  baixo as directrices  do correspondente departamento
didáctico e co coñecemento do profesor/a titor/a, e tendo como referentes
os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias.
Será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumno/a, tomando
como  referente  o  informe  elaborado  ao  inicio  de  curso  polo  equipo
docente, e deberá recoller os obxectivos e competencias que o alumno ten
que acadar. O departamento didáctico velará pola realización do plan por
parte  do  alumnado,  recaendo  na  figura  do  xefe/a  de  departamento  a
elaboración e seguimento deste plan, no caso de que o alumno non teña
esa materia.  
1.1.3. En cada sesión de avaliación farase o seguimento deste plan, facendo
os axustes que procedan, ata a avaliación final,  na que se decidirá se o
alumno/a  acada  avaliación  positiva.  Antes  da  avaliación  final  os
departamentos deberán determinar se o alumnado ten que realizar ou non
unha proba obxectiva de carácter global ou parcial para a recuperación da
materia  pendente.  No caso  de haber  esta  proba,  a  xefatura  de estudos
establecerá un calendario de exames.
BACHARELATO
1.1.4. O alumnado de 2º de Bacharelato que promocione con materias
suspensas de 1º Bacharelato deberá seguir un   Plan de recuperación e
avaliación da materia pendente.
1.1.5.  Este  plan  (anexo  3)  será  elaborado  polo   profesor/a  do
departamento  que  teña  asignada  docencia  desas  materias  durante  ese
curso,   facéndose  en  cada  avaliación  o  seguimento  deste  plan.  O
departamento  didáctico  velará  pola  realización  do  plan  por  parte  do
alumnado, recaendo na figura do xefe/a de departamento a elaboración e
seguimento deste plan, no caso de que o alumno non teña esa materia.  
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1.1.6. Os centros educativos poderán organizar, por medio da xefatura de
estudos, un calendario de exames de recuperación de materias pendentes,
que  será  anterior  á  realización  dos  exames  das  materias  da  avaliación
ordinaria de  2º Bacharelato.
1.1.7. O alumnado que tras  a avaliación final  ordinaria  tivese suspensa
algunha  materia  pendente  de  primeiro,  ten  dereito  a  unha  proba
extraordinaria  nas  datas  que  se  determinen  na  norma que  estableza  o
calendario escolar para 2º de Bacharelato.

1.2. Criterios para o
alumnado de PMAR

1.2.1. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o PMAR terá
como referente fundamental as competencias e os obxectivos da ESO, así
como  os  criterios  de  avaliación  e,  de  ser  o  caso,  os  estándares  de
aprendizaxe  avaliables  das  materias  que  conforman  os  ámbitos.  Esta
avaliación será continua e diferenciada, segundo os ámbitos do programa e
as materias.
1.2.2.  O  alumnado  que  curse  no  curso  actual   3ºPMAR  acadará  a
promoción  a  4º  ESO se  cumpre  as  condicións  de  promoción  que  se
establecen nesta concreción curricular para a ESO.
1.2.3. O alumnado que no curso 2021-2022 remate 3º PMAR e non estea
en condicións de acadar a promoción a 4º ESO, poderá incorporarse de
xeito  automático  a  3º  PDC no  curso  2022-23,  sempre  que  o  equipo
docente considere que a incorporación ao 1º curso de PDC lle permite
obter o título dentro dos límites de idade establecidos no artigo 4.2 da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo en conta así mesmo a
prolongación excepcional da permanencia na etapa que prevé a propia lei
no artigo 28.5.

1.3. Criterios de 
promoción do 
alumnado de 
curso/etapa

ESO
1.3.1. Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado con todas as
materias ou ámbitos aprobados.
1.3.2.  O  alumnado  con  avaliación  negativa  nunha  ou  dúas  materias
(computándose a tales efectos as materias pendentes), independentemente
da materia.
1.3.3. Ademais do exposto nos epígrafes anteriores poderá promocionar se
o  equipo  docente,  por  unanimidade  ou  maioría  simple,  o  decide  o
alumnado que cumpra simultaneamente todas estas condicións: 
1.3.3.1. A media aritmética de todas as materias do curso sexa igual ou
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superior a 5.
1.3.3.2. A natureza das materias non superadas lle permita seguir con éxito
o curso seguinte.
1.3.3.3. Que teña expectativas favorables de recuperación das materias ou
ámbitos suspensos no curso seguinte.
1.3.3.4. Que dita promoción beneficie a súa evolución académica.
1.3.4. O alumnado que non promocione e teña que repetir seguirá un Plan
Específico Personalizado,  elaborado segundo a  Orde do 8 de setembro de
2021 (art.52),  coa  finalidade  de  adaptar  as  condicións  curriculares  ás
necesidades do alumna/o, para tratar de superar as dificultades detectadas.
(anexo 4)
BACHARELATO
1.3.5. Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado  con todas as
materias aprobadas.
1.3.6.  O alumnado con avaliación negativa nunha ou dúas materias.  A
tales efectos computarán só as materias que como mínimo deba cursar en
cada  un  dos  bloques;  e  no  de  libre  configuración  autonómica  só  se
computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que poidan
cursar máis materias nese bloque.
FP BÁSICA
1.3.7.  Ao  remate  do  primeiro  dos  cursos  do  ciclo  formativo  e  como
resultado do proceso de avaliación, o equipo docente do primeiro curso de
FP Básica, na avaliación final de módulos e na avaliación extraordinaria,
decidirá sobre a promoción do alumnado a segundo curso.

1.3.8. O alumnado de primeiro curso terá promoción cando:
1.3.8.1. Superase todos os módulos nalgunha das convocatorias establecidas.
1.3.8.2.  Os  módulos  profesionais  asociados  a  unidades  de  competencia
pendentes non superen o 20 % do horario semanal e superase o módulo de
Comunicación e sociedade I ou o módulo de Ciencias aplicadas I. Con todo,
deberá  matricularse  destes  módulos  profesionais  pendentes  de  primeiro
curso. Os centros docentes deberán organizar as consecuentes actividades de
recuperación e avaliación dos módulos profesionais pendentes.
1.3.8.3.  O  alumnado  deberá  ser  informado  das  actividades  programadas
para  a  súa  recuperación,  así  como  do  período  da  súa  realización,  a
temporalización e a data en que serán avaliadas.
1.3.8.4.  O  alumnado  que  non  cumpra  os  requisitos  de  promoción  ao
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segundo curso deberá repetir o primeiro curso na súa totalidade.

1.4. Criterios de
Titulación

   ESO 
1.4.1. O alumnado que supere todas as materias ou ámbitos na avaliación
final de 4º ESO acadará o título de graduado na ESO.
1.4.2. Cando non se cumpra o disposto no punto anterior, o equipo docente
poderá  decidir  a  titulación  dun  alumno/a  sempre  e  cando  se  cumpran
simultaneamente as seguintes condicións:
1.4.2.1.  A media aritmética  de todas as materias  do curso sexa igual  ou
superior a 5 puntos.
1.4.2.2.  Que  o  equipo  docente  considere  que  o  alumno/a  adquiriu  as
competencias establecidas.
1.4.2.3.  Que  o  equipo  docente  considere  que  o  alumno/a  acadou  os
obxectivos de etapa.
BACHARELATO 
1.4.3.  O  alumnado  que  supere  todas  as  materias  dos  dous  cursos  de
Bacharelato na avaliación final ordinaria ou extraordinaria acadará o título
de Bacharel.
1.4.4. Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do
título de Bacharelato cando un alumno/a supere todas as materias agás unha
(pendentes incluídas), sempre que se cumpran simultaneamente as seguintes
condicións:
1.4.4.1. O alumno/a teña  acadadas as competencias e obxectivos vinculados
a ese título.
1.4.4.2. Non ter faltas de asistencia continuadas e inxustificadas, que den
lugar ao Desaproveitamento da formación continuada.
1.4.4.3. Terse presentado ás probas e realizar as actividades necesarias para
a  súa avaliación,  que serán as  que figuren nas  programacións  didácticas,
incluídas as da convocatoria extraordinaria.
1.4.4.4. Ter unha media nas cualificacións de todas as materias  da etapa
cursadas  que como mínimo se requiran  para a obtención do título  pola
modalidade que se remata, igual ou superior a 5 puntos.
1.4.4.5.  Ter  unha  cualificación  global  mínima  da  materia  suspensa  non
inferior a 3 puntos.

1.5. Criterios 
obtención do título 

O alumnado que supere a totalidade dos módulos da FP Básica que está a 
cursar acadará o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 

ADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN 
CURRICULAR. CURSO 2021/2022

PÁXINA 6 DE 13 CENTRO: IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN



de ESO para 
alumnado de FPB

2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e matriculas de
honra (ESO/BAC)

2.1. Criterios 
xerais 

ESO
2.1. Logo da avaliación final de 4º ESO, poderá concederse a matrícula de 
honra como máximo a un número de alumnas/os igual ao número enteiro 
máis próximo ao 5% do total do alumnado matriculado en 4º ESO.
2.2. Cando o número total de alumnado matriculado en 4º ESO sexa igual 
ou inferior a 20, só se poderá conceder unha matrícula de honra.
2.3. Poderá obter esta mención o alumnado que, logo da avaliación final, 
obtivese unha nota media do curso igual ou superior a 9 puntos en 4º ESO.
2.3. En caso de empate, aplicaranse sucesivamente os seguintes criterios:
2.3.1.Maior nota media en 4º ESO.
2.3.2.Maior nota media no expediente académico da ESO.
2.3.3.Maior nota media no primeiro ciclo da ESO.
2.3.4. Maior número de materias coa cualificación de sobresaínte na ESO.
2.3.5. De persistir o empate, realizarase un sorteo público.
2.4. Esta mención será consignada nos documentos de avaliación da 
alumna/o.
2.5.En caso de reclamación por desacordo con algunha cualificación final e 
a rectificación, de habela, afectase á obtención desta mención, a xunta de 
avaliación reuniríase en sesión extraordinaria para revisar a decisión.
BACHARELATO
2.6. Poderá obter esta mención o alumnado que, logo da avaliación final 
ordinaria, obtivese unha nota media do curso igual ou superior a 9 puntos 
en 2º Bacharelato

2.7.Esta mención poderá concederse como máximo a un número de 
alumnas/os igual ao número enteiro máis próximo ao 5% do total do 
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alumnado matriculado en 2º de Bacharelato.
2.8. En caso de que o alumnado que puidera ter dereito a dita matrícula de 
honra fora superior á porcentaxe citada concederíase a matrícula de acordo 
cos seguintes criterios prioritarios:
2.8.1. Maior nota media no 2º curso do Bacharelato.
2.8.2. Maior nota media no Bacharelato.
2.8.3. Maior número de materias de 2º Bacharelato con cualificación de 
sobresaliente
2.8.4. Maior número de materias de 1º Bacharelato con cualificación de 
sobresaliente.
2.8.5. En caso de persistir o empate, procederase a efectuar un sorteo 
público.
2.9.Esta mención será consignada nos documentos de avaliación da alumna/
o.
2.10. En caso de reclamación por desacordo con algunha cualificación final 
e a rectificación, de habela, afectase á obtención desta mención, a xunta de 
avaliación reuniríase en sesión extraordinaria para revisar a decisión.

3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso 2021/2022

3.1. Especificar  o  procedemento  para  seguimento  da  recuperación  das  materias/ámbitos
pendentes.

ESO
3.1.1.  Segundo o establecido na  Orde de 8 de setembro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto

229/2011 de 7 de decembro,  o alumnado que promocione con materias suspensas dun curso a
outro, deberá seguir un  Plan de Reforzo e recuperación de materias pendentes en cada
unha  delas,  destinado  á  súa  recuperación.  (anexo  2).  O  alumnado  que  promocione  con
materias  suspensas deberá seguir un Plan de Reforzo de materias  pendentes en cada unha
delas, destinado á súa recuperación, segundo o establecido na Orde do 8 de setembro de 2021,
artigo 51 (DOG 26 de outubro de 2021).

3.1.2.  Este plan será elaborado polo docente que no presente curso imparta a materia, baixo as
directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesor/a titor/a,
e  tendo  como  referentes  os  obxectivos  da  materia  e  a  contribución  á  adquisición  das
competencias. Será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumno/a, tomando como
referente o informe elaborado ao inicio de curso polo equipo docente, e deberá recoller os
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obxectivos e competencias que o alumno ten que acadar. O departamento didáctico velará pola
realización do plan por parte do alumnado, recaendo na figura do xefe/a de departamento a
elaboración e seguimento deste plan, no caso de que o alumno non teña esa materia.

3.1.3.  En  cada  sesión  de  avaliación  farase  o  seguimento  deste  plan,  facendo  os  axustes  que
procedan, ata a avaliación final, na que se decidirá se o alumno/a acada avaliación positiva.
Antes da avaliación final os departamentos deberán determinar se o alumnado ten que realizar
ou non unha proba obxectiva de carácter global ou parcial para a recuperación da materia
pendente. No caso de haber esta proba, a xefatura de estudos establecerá un calendario de
exames.

BACHARELATO
3.1.4. O alumnado de 2º de Bacharelato que promocione con materias suspensas de 1º Bacharelato

deberá seguir un  Plan de recuperación e avaliación da(s) materia(s) pendente(s).
3.1.5. Este plan (anexo 3) será elaborado polo  profesor/a do departamento que teña asignada

docencia desas materias durante ese curso,  facéndose en cada avaliación o seguimento deste
plan.  O  departamento  didáctico  velará  pola  realización  do  plan  por  parte  do  alumnado,
recaendo na figura do xefe/a de departamento a elaboración e seguimento deste plan, no caso
de que o alumno/a non teña esa materia.

3.1.6. Os centros educativos poderán organizar, por medio da xefatura de estudos, un calendario de
exames de recuperación de materias pendentes, que será anterior á realización dos exames das
materias da avaliación ordinaria de  2º Bacharelato.

3.1.7. O alumnado que tras a avaliación final ordinaria tivese suspensa algunha materia pendente de
primeiro, ten dereito a unha proba extraordinaria nas datas que se determinen na norma que
estableza o calendario escolar para 2º de Bacharelato.

3.2. Especificar  os  criterios  xerais  nas  actividades  de  apoio,  reforzo,  recuperación,
ampliación  e  titoría  para  o  período  comprendido  entre  a  3º  avaliación  parcial  e
avaliación final na ESO.

3.2.1. Haberá tres avaliacións parciais con boletín de notas informativo, máis unha avaliación final
ao remate das clases, tamén con boletín de notas finais e na que se decidirá a cualificación
definitiva das materias, así como a promoción e/ou titulación, por parte do equipo docente.

3.2.2.  Desaparece a avaliación extraordinaria. 
3.2.3. No período que vai da terceira avaliación (6, 7, 8 e 9 de xuño) ata o 22 de xuño, as clases

continúan para todo o alumnado para desenvolver actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación, titoría e recuperación de pendentes.

3.2.4. Para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar, logo de realizada a
terceira  avaliación  parcial,  cada  docente  realizará  un  breve  Informe  de  Avaliación
Individualizado (anexo 1), a modo de documento interno de centro, no que se recollerá a
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situación do alumno/a e que servirá de base para o deseño das actividades de recuperación
necesarias para acadar o nivel, aplicando os correspondentes criterios de avaliación.

3.2.5. O alumnado que teña as materias aprobadas, logo de realizada a terceira avaliación parcial,
poderá ser avaliado de novo para mellorar a súa cualificación naquelas materias nas que non
obtivese a máxima nota, mediante actividades de ampliación e reforzo. Estas actividades serán
avaliadas  cos  instrumentos  de  avaliación  correspondentes  que  figuren  na  programación
didáctica. Este alumnado poderá así mellorar a súa cualificación neste período.

3.2.6. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de
curso, conforme aos criterios de avaliación e cualificación recollidos na programación didáctica
de cada materia.

3.2.7. Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias. Os resultados
expresaranse  nos  termos  de  insuficiente  (IN) para  as  cualificacións  negativas,  e  suficiente
(SU), ben (BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as cualificacións positivas.

3.3. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas extraordinarias e a
actividades  de  apoio,  reforzo,  recuperación,  ampliación  e  titoría  para  o  período
comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC.

3.3.1. Haberá tres avaliacións parciais con boletín de notas informativo e dúas avaliacións finais nas
que se decidirá a cualificación definitiva das materias,  así como a promoción por parte do
equipo docente na avaliación ordinaria (previsiblemente, 9 de xuño), que poderá coincidir coa
terceira parcial, e a avaliación extraordinaria (a partir do 22 de xuño).

3.3.2. No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022, as clases continuarán para todo
o  alumnado  de  1º  bacharelato,  dedicándose  á  preparación  e  realización  das  probas
extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.

3.3.3. O alumnado de 1º bacharelato que non supere algunha materia, logo da avaliación final do
período ordinario, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de recuperación entre o 9
e o 22 de xuño.

3.3.4.  O  alumnado  que  teña  as  materias  aprobadas,  logo  de  realizada  a  avaliación  ordinaria,
realizará  actividades  de  reforzo  e  ampliación,  pero  xa  non  poderá  ver  modificada  a  súa
cualificación final de ningunha maneira, ao ser definitiva.

3.3.5. Logo das probas extraordinarias de xuño haberá unha sesión de avaliación extraordinaria a
partir do 22 de xuño.

3.3.6. Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de
cero a dez sen decimais e consideraranse negativas  as cualificacións inferiores a 5 puntos.
Cando o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase non presentado/a
(NP).

3.4. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas extraordinarias e e
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avaliación de acceso á universidade  para o período comprendido entre a avaliación
final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC.  

3.4.1. Haberá tres avaliacións parciais con boletín de notas informativo e dúas avaliacións finais nas
que se decidirá  a cualificación  definitiva  das  materias,  así  como a titulación por parte  do
equipo docente: a avaliación ordinaria (previsiblemente, o 16 de maio), que poderá coincidir
coa terceira avaliación parcial, e a avaliación extraordinaria (22 de xuño), a realizar tras o
remate das clases.

3.4.2. No período comprendido entre o 16 de maio e o 22 de xuño de 2022, o centro educativo
impartirá clases co fin de preparar ao alumnado para a realización das probas ABAU e das
probas extraordinarias e recuperación de materias pendentes.

3.4.3. O alumnado que non supere algunha materia, logo da avaliación final ordinaria, terá dereito a
realizar  unha  proba  extraordinaria  de  recuperación  antes  do 22 de  xuño,  e  dedicará  este
período á realización de actividades que permitan reforzar aqueles obxectivos, competencias e
contidos nos que poida mellorar o seu nivel de desempeño, empregando para a súa avaliación
os instrumentos que correspondan, recollidos na programación didáctica de cada materia.

3.4.4.  O  alumnado  que  teña  as  materais  aprobadas,  logo  de  realizada  a  avaliación  ordinaria,
realizará actividades de cara á preparación das ABAU. En ningún caso este alumnado poderá
subir a súa cualificación final, ao ser esta definitiva.

3.4.5. Logo das probas extraordinarias de xuño, haberá unha sesión de avaliación extraordinaria.
3.4.6. Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de

cero a dez sen decimais e consideraranse negativas  as cualificacións inferiores a 5 puntos.
Cando o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase non presentado/a
(NP).

3.5. Especificar  os  criterios  xerais  nas  actividades  de  apoio,  reforzo,  recuperación,
ampliación e titoría para o período comprendido entre a 3º avaliación e avaliación
final na FPB.

3.5.1.  Haberá tres avaliacións parciais con boletín de notas informativo e dúas avaliacións finais
de módulos, a última delas extraordinaria, nas que se decidirá a cualificación definitiva dos
módulos,  así  como a  promoción  do  alumnado  por parte  do  equipo  docente:  a  avaliación
ordinaria  que será previsiblemente  o 7 de xuño,   poderá coincidir  coa terceira  avaliación
parcial, e a avaliación extraordinaria de módulos realizarase a partir do 22 de xuño.

3.5.2. No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022, as clases continuarán para todo
o  alumnado  de  1º  FP  Básica,  dedicándose  á  preparación  e  realización  das  probas
extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.

3.5.3. O alumnado de 1º FP Básica que non supere algún módulo,  logo da avaliación final de
módulos, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de recuperación entre o 8 e o 22 de
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xuño.
3.5.4. O profesorado que imparte docencia na FP Básica e teña alumnado con módulos sen superar,

elaborará o  informe de avaliación individualizado a que se refire o artigo 39 da Orde do 12 de
xullo  de  2011.  Este  informe  conterá  a  información  suficiente  sobre  os  resultados  de
aprendizaxe non alcanzados polos alumnos e as alumnas, para que se teña en conta na súa
posterior aprendizaxe. 

3.5.5. O alumnado que teña todos os módulos aprobados, logo de realizada a avaliación final de
módulos, realizará actividades de reforzo e ampliación, pero xa non poderá ver modificada a
súa cualificación final en ningún módulo, ao ser definitiva.

3.5.6. Logo das probas extraordinarias de xuño haberá unha sesión de avaliación final de módulos
extraordinaria a partir do 22 de xuño.

3.5.7. Os resultados da avaliación dos módulos expresaranse mediante cualificacións numéricas de
un a dez sen decimais e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a 5 puntos. 

3.6. Especificar o protocolo para a elaboración do Informe avaliación individualizado que
debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación para
o alumnado con materias/ámbitos con partes sen superar na etapa da ESO.

3.6.1. Para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a
terceira  avaliación  parcial,  o/a  docente  de  ditas  materias  realizará  un  breve  Informe  de
Avaliación Individualizado (anexo 1), a modo de documento interno de centro. 

3.6.2.  Neste informe recollerase  a situación do alumno/a,  servindo de base para o deseño das
actividades  de  recuperación  necesarias  para  acadar  o  nivel  aplicando  os  correspondentes
criterios de avaliación.

3.6.3.  O  informe,  tomando  como  base  o  currículo  da  materia,  debe  recoller  os  obxectivos  e
competencias  nos  que  o  alumnado  non  acadou  o  nivel,  os  criterios  de  avaliación  e  as
actividades de recuperación necesarias para logralo.

3.6.4. O informe conterá os seguintes apartados:
3.6.4.1. Identificación do alumno/a.
3.6.4.2. Obxectivos e competencias nas que o alumnado non acadou o nivel.
3.6.4.3. Currículo a recuperar, con especificación dos seus criterios de avaliación.
3.6.4.4. Estratexias metodolóxicas e recursos que se empregarán.
3.6.4.5. Actividades de recuperación necesarias para acadar o nivel.
3.6.4.6. Seguimento e avaliación, que se fará efectiva na avaliación final de curso.
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3.7. Indicación  do  modelo  utilizado  polo  profesorado  para  a  modificación  das
programacións didácticas 
3.7.1.  O modelo  para  a  modificación  das  Programacións  Didácticas  será  o achegado  pola
Inspección Educativa.
3.7.2. Cada departamento didáctico modificará  as Programacións  didácticas por medio dunha
Addenda, na que se recollerán todos aqueles aspectos modificados pola Orde do 25 de xaneiro de
2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, da
ESO e do Bacharelato no sistema educativo de Galicia.

4. Aprobación e publicidade

4.1. Aprobación 
Esta concreción curricular foi aprobada en CCP, celebrada o 31 de marzo
de 2022 e en claustro celebrado con data o 07 de abril de 2022.

4.2. Publicidade 

Esta concreción curricular  e as respectivas  Addendas serán publicadas  na
páxina  web  do  centro  e  por  medio  da  aplicación  Abalar  Móbil para
coñecemento de toda a comunidade educativa.
Os  titores/as  informarán  aos  seus  titorandos/as  de  todos  os  cambios
derivados da nova normativa e que se recollen nesta concreción curricular.
Trasladarase  a  data  de  publicación  destes  documentos  á  comunidade
educativa por medio da aplicación Abalar Móbil.
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