ADENDAS Á
PROGRAMACIÓN
DOS DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS
IES LAXEIRO

De acordo coa Disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022,
pola que se actualiza a normativa de avaliación das ensinanzas de Educación
Primaria, ESO e BAC no sistema educativo de Galicia, facemos a adenda a
programación do curso 2021/22 de cada departamento didáctico no apartado
da avaliación.
Os diferentes departamentos didácticos presentan as modificacións e/ou
concrecións os procedementos de avaliación e os criterios de cualificación de
acordo co seguinte:
1.- Eliminación da proba extraordinaria e da avaliación de materias pendentes de
cursos anteriores
2.- Organización e cualificación das actividades de apoio, reforzo, ampliación e
titoría para o período abranguido entre a terceira e a avaliación final.

ADENDA A PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
De acordo coa Disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se
actualiza a normativa de avaliación das ensinanzas de Educación Primaria, ESO e BAC no sistema
educativo de Galicia, facemos a adenda a programación do curso 2021/22 no apartado da
avaliación.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NA ESO NO CURSO 2021-2022

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Os criterios de cualificación aplícanse de xeito xeral para todo o alumnado ao que lle imparten clase os
membros deste departamento, e de forma resumida pasamos a indicar:
 Faranse tres avaliacións por curso académico ao longo das clases presenciais.
 Estas tres avaliacións terán carácter informativo e a cualificación da avaliación final obterase da media
aritmética das cualificacións das distintas avaliacións.
 En cada avaliación haberá un mínimo dun exame escrito.
 Haberá un exame de recuperación por avaliación para o alumnado que non a superou, que se fará
despois da propia avaliación. Ao final do curso haberá un exame de recuperación xeral para o alumnado
que non superou algunha das avaliacións anteriores.
 En ESO todo o alumnado terá un caderno de clase que levará ao día nos apuntamentos, exercicios,
prácticas de laboratorio e outras tarefas. Esta libreta será avaliada unha vez por trimestre como mínimo.
 Como traballos de clase enténdense todos aqueles que o profesorado lle transmita ao alumnado,
incluíndo os relacionados co mundo dixital, presentacións, realizacións de blogs, subida de arquivos na
rede, etc.
 Haberá traballos de investigación de clase obrigatorios e voluntarios. Os traballos terán unha data de
entrega.
 Os instrumentos para a valoración dos traballos de investigación serán a observación directa, recollida
do traballo realizado no caderno de clase, rúbricas ou diarios de aprendizaxe.
 Tanto os traballos como os exercicios que teñan unha data de entrega, de non se presentar nese día
terán unha cualificación negativa.
 As cualificacións de cada avaliación en ESO sairán das cualificacións obtidas nas probas escritas cun
valor do 70%, das cualificacións do traballo realizado no caderno de clase un 10% , interese, traballo
diario e participación na clase de xeito positivo que valerá un 10% e traballos obrigatorios con exposición
ou proxecto interdisciplinar de investigación que valerá un 10%.
 A falta de asistencia á clase do alumnado, suporá a obriga de que este realice todas aquelas tarefas que
se desenvolveran na súa ausencia, salvo casos de falta prolongada e xustificada.
 O mal comportamento e/ou desinterese do alumnado nas clases teóricas, prácticas, saídas e todas
aqueloutras actividades que se desenvolvan ao longo do curso académico, suporá a repetición daquelas
tarefas nas que se deran estas circunstancias. Asemade este alumnado poderá quedar excluído daquelas
saídas ou outras actividades cuxa falta non afecte á súa competencia nesta área.
 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será
continua , formativa e integradora.
 A avaliación será continua ao longo de todo o curso académico, sendo cualificado o alumnado en xuño ao
remate das clases presenciais dese ano académico.
 O alumnado repetidor terá un apoio con exercicios e tarefas adaptadas ao seu ritmo de aprendizaxe.











O alumnado con materias pendentes terá un seguimento con exercicios de reforzo específicos ao longo
de todo o curso, e será examinado segundo o calendario establecido.
Os traballos voluntarios subirán a cualificación ata un 10 % a maiores do expresado anteriormente,
sempre e cando sexa posible por non ter acadado a máxima puntuación (10) o alumnado.
Existe a posibilidade de poder superar na avaliación final a cualificación obtida como resultado de aplicar
a media aritmética aos resultados das tres avaliacións anteriores.
Se como resultado das tres avaliación anteriores xa se obtivera unha cualificación positiva esta nunca poderá ser
negativa nin tampouco será inferior en ningún caso.

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedi carase a actividades de
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Neste sentido o alumnado que teña materia que
recuperar o poderá facer realizando actividades de recuperación e despois un exame da parte ou partes
suspensa. O alumnado que xa acadara a cualificación positiva poderá subir nota ata o máximo de 1 punto
sobre a nota media das tres avaliacións, través de actividades de ampliación, traballos ou proxectos.
Os alumnos que teñan que realizar o exame de recuperación da parte ou parte suspensas esta
cualificarase de acordo cos criterios de cualificación correspondentes a esa ou esas avaliacións
recollidos na presente PD.
As cualificacións das distintas avaliacións de trimestre e final expresáranse con valores numéricos do 1
ao 10, onde do 1 ao 4 (ambos incluídos) serán suspensos e do 5 ao 10 (ambos incluídos) serán
aprobados.
Todo alumnado que obtivese unha cualificación de suspenso na materia e se deran as circunstancias de
promocionar ao seguinte curso, levará a materia pendente e terá que facer no novo ano académico os
exercicios, seguimento e exames correspondentes para poder aprobala.

9.- ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS
PENDENTES
9.1.- Recuperación durante o curso
Ao longo do curso nos niveis de ESO farase por parte de cada profesor, como mínimo, un exame de
recuperación despois de cada avaliación.
Antes da sesión de avaliación o/a alumno/a, dependendo do seu rendemento durante o trimestre,
podería ter opción a recuperar a materia mediante a entrega de traballos ou examinándose dos contidos
pendentes da primeira proba escrita na segunda.
Logo da avaliación inicial, e cando e tan pronto se poida establecer unha análise do alumnado con
problemas de rendemento, aplicáranse medidas de reforzo educativo con exercicios e atención
individualizada nos últimos minutos das clases e se fixera falta nos recreos.
9.2.- Recuperación final
Ao final do curso haberá un exame de recuperación xeral para o alumnado que non superou algunha das
avaliacións anteriores. Nesta proba terá que recuperar a materia das avaliacións que teña suspensas.
A cualificación obtida nesta proba será a que corresponde de acordo cos criterios de cualificación
correspondentes a esa ou esas avaliacións recollidos no punto 4. Concreción para cada estándar de
aprendizaxe, da presente PD.
9.3.- Programa de reforzo para recuperar as materias pendentes

As materias pendentes correrán a cargo do profesorado que imparta o curso superior, será este quen
por medio de exercicios individualizados faga un seguimento do alumnado coa materia do curso pasado
pendente.
Se o alumnado coa materia pendente no próximo curso non tivera materias impartidas por este
Departamento, será o xefe de departamento o que estableza unha serie de exercicios e explicacións para
facer o seguimento deste alumnado.
Haberá unha reunión inicial explicativa do método de recuperación. Nela entregarase material e
estableceranse as actividades e exercicios a entregar o final de cada trimestre.
Unha vez por trimestre, polo menos, o departamento dedicará a reunión ao seguimento e valoración do
proceso de recuperación deste alumnado, tomando medidas correctoras e de reforzo que se consideren
necesarias.
A atención ao alumnado coa materia pendente de cursos anteriores correspóndelle ao conxunto do
departamento. O xefe/a de departamento coordinará o proceso de recuperación da materia para aqueles
alumnos/as que a teñan pendente.
O docente que imparte a materia no curso no que actualmente está o alumno ten as seguintes funcións
dentro do programa de recuperación:
a) Facer a observación e o seguimento das actitudes, estratexias de aprendizaxe e hábitos de traballo
do alumno/a en relación co curso no que está actualmente.
b) Aclararlle todo tipo de dúbidas que vaian xurdindo.
Unha vez por trimestre, polo menos, o departamento dedicará a reunión ao seguimento e valoración do
proceso de recuperación deste alumnado, tomando medidas correctoras e de reforzo que se consideren
necesarias.
O “Grao mínimo de consecución dos estándares e o logro das competencias clave traballadas desde a
área” será a referencia para superar a materia e farase un exame, ademais de ter en conta o traballo
realizado durante o presente curso.
Os criterios de cualificación do alumnado pendente na ESO serán os seguintes:
1.- Resolución das actividades propostas ao longo do curso: 50% da nota.
3.- Exame de pendentes na data que estableza a xefatura de estudos: 50% da nota.

9.4.- Programa para o alumnado repetidor
O alumnado repetidor terá un tratamento personalizado dentro da propia aula, será obxecto de
atención con actividades e explicacións adaptadas ao seu ritmo e nivel de comprensión e asimilación dos
conceptos. As actividades que se lle propoñan serán corrixidas e avaliadas polo profesorado que imparte a
materia dentro do curso no que está matriculado.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NO BACHARELATO NO CURSO 2021-2022

7.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Os criterios de cualificación aplícanse de xeito xeral para todo o alumnado ao que lle imparten clase os
membros deste departamento, e de forma resumida pasamos a indicar:
• Faranse tres avaliacións por curso académico ao longo das clases presenciais.
•

Estas tres avaliacións terán carácter informativo e a cualificación da avaliación final obterase da media
aritmética das cualificacións das distintas avaliacións.

•
•

En cada avaliación haberá un mínimo dun exame escrito.
Haberá un exame de recuperación por avaliación para o alumnado que non a superou, que se fará
despois da propia avaliación. Ao final do curso haberá un exame de recuperación xeral para o
alumnado que non superou algunha das avaliacións anteriores.
Haberá traballos de clase obrigatorios e voluntarios. Os traballos terán unha data de entrega.
Como traballos de clase enténdense todos aqueles que o profesorado lle transmita ao alumnado,
incluíndo os relacionados co mundo dixital, presentacións, realizacións de blogs, subida de arquivos
na rede, etc.
Tanto os traballos como os exercicios que teñan unha data de entrega, de non se presentar nese día
terán unha cualificación negativa.
O alumnado con materias pendentes terá un seguimento con exercicios de reforzo específicos ao
longo de todo o curso, e será examinado segundo o calendario establecido.
O alumnado repetidor terá un apoio con exercicios e tarefas adaptadas ao seu ritmo de aprendizaxe.
A falta de asistencia á clase do alumnado, suporá a obriga de que este realice todas aquelas tarefas
que se desenvolveran na súa ausencia, salvo casos de falta prolongada e xustificada.
O mal comportamento e/ou desinterese do alumnado nas clases teóricas, prácticas ou, saídas e
todas aquelas outras actividades que se desenvolvan ao longo do curso académico, suporá a
repetición daquelas tarefas nas que se deran estas circunstancias. Asemade este alumnado poderá
quedar excluído daquelas saídas ou outras actividades cuxa falta non afecte á súa competencia
nesta área.
As cualificacións de cada avaliación no Bacharelato, coa excepción as da asignatura de Cultura
Científica, sairán das cualificacións obtidas nas probas escritas cun valor do 90%. As cualificacións
das libretas, lectura de libros ou artigos, exercicios, prácticas de laboratorio, traballos de clase e os
traballos obrigatorios con exposición valerán un 10%. Os traballos voluntarios subirán a cualificación
ata un 10 % a maiores do expresado anteriormente, sempre e cando sexa posible por non ter
acadado a máxima puntuación (10).
En caso de non ser obrigatoria a exposición de traballos, e non darse a presentación de traballos
voluntarios a proporción será como segue: as cualificacións das probas escritas cun valor do 100%
Na asignatura de Cultura Científica de 1º de Bacharelato, a cualificación final sairá da media
aritmética das probas escritas nun 50%. Os traballos propostos polo profesor sobre os temas tratados
na materia faranse en grupo e terán un peso equivalente ao das probas escritas sobre a nota final:
Outro 50%(dentro deste último 50%, un 10% valorará os aspectos de vocabulario, redacción e
ortografía, un 15% a análise das fontes de información empregadas, un 15% a orixinalidade e
actualidade e un 10 % para a faceta artística e estética do traballo desenvolto).
A avaliación será continua ao longo de todo o curso académico, sendo cualificado o alumnado en
xuño ao remate das clases presenciais dese ano académico.
A cualificación final de curso do mes de xuño obterase da media aritmética das cualificacións das
distintas avaliacións.
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O alumno que non acade a cualificación positiva na avaliación final ordinaria de xuño, se examinara
de toda a materia do curso nun exame extraordinario, tamén no mes de xuño. A cualificación sairá
exclusivamente desa proba escrita.
En 1º de BAC o período comprendido desde o remate da avaliación final ordinaria ata o remate do
período lectivo dedicarase á preparación e realización das probas extraordinarias para os alumnos
suspensos e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización paro o alumnado
en xeral.
En 2º de BAC o período comprendido desde o remate da avaliación final ordinaria ata as datas de
realización das probas extraordinarias impartiranse clases tanto para preparar as probas
extraordinarias como as de acceso a universidade.
As cualificacións das distintas avaliacións de trimestre, final ordinaria e extraordinaria expresáranse
con valores numéricos do 1 ao 10, onde do 1 ao 4 (ambos incluídos) serán suspensos e do 5 ao 10
(ambos incluídos) serán aprobados.
Todo alumnado que obtivese unha cualificación de suspenso na materia e se deran as circunstancias
de promocionar ao seguinte curso, levará a materia pendente e terá que facer no novo ano
académico os exercicios, seguimento e exames correspondentes para poder aprobala.
Un alumno poderá cursar a materia de Bioloxía en segundo de BAC sen habela cursado en primeiro,
sempre que o profesorado que a imparta considere que reune as condicións necesarias para seguir
con aproveitamento a materia de segundo. De non ser así, deberá cursar a materia de primeiro que
terá consideración de materia pendente

•

9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
9.1.- Recuperación durante o curso
Ao longo do curso farase por parte de cada profesor, como mínimo, un exame de recuperación de
cada avaliación. Asemade daráselle a oportunidade de subir a cualificación ao alumnado con traballos
voluntarios sobre os temas nos que vai máis frouxo.
9.2.- Programa de reforzo para recuperar as materias pendentes
As materias pendentes correrán a cargo do profesorado que imparta o curso superior, será este quen
por medio de exercicios individualizados faga un seguimento do alumnado coa materia do curso pasado
pendente.
Se o alumnado coa materia pendente no próximo curso non tivera materias impartidas por este
Departamento, será o xefe de departamento o que ao longo dun ou dous recreos por semana estableza unha
serie de exercicios e explicacións para facer o seguimento deste alumnado.
En calquera dos dous casos indicados o alumnado con materia pendentes poderá presentarse a dous
exames exames para librar estas materias.
Os criterios de cualificación do alumnado pendente de 1º de bacharelato serán os seguintes:
1.- Realización de comentarios de texto e traballos no curso no que está: 20% da nota.
2.-Dous exames da materia (nas datas propostas por Xefatura de estudos): 80% da nota.
Para o alumnado de 2º de BAC con materias pendentes que será convocado a unha proba final a cal se adecuará
ás datas previstas para ABAU.

9.3.- Probas extraordinarias
As probas extraordinarias serán no mes de xuño , e a súa elaboración correrá a cargo do
profesorado que impartiu esa materia ao longo do curso, agás en casos de incapacidade nos que será o xefe
do departamento xunto cos demais membros do mesmo os que a elaboren.
Será unha proba que englobe toda a materia explicada e avaliada ao longo do curso, non será unha
avaliación continua senón que será unha proba única.

ADDENDA Á
PROGRAMACIÓN DO
DEPARTAMENTO DE
XEOGRAFÍA E
HISTORIA
CURSO 2021-2022

1. INTRODUCCIÓN.
A programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia do I.E.S. Laxeiro
de Lalín expón, para o presente curso académico, os plantexamentos didácticos e
metodolóxicos, tendo en conta o momento de transición entre a derrogación da Lei
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa(LOMCE), pero
mantendo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelatona na Comunidade Autónoma de
Galicia e a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa. Pero introdúcese as modificacións da
Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación(LOE), a LOMLOE.

A presente programación pretende integrar a partir dos coñecementos utilizados
en cada unha das unidades, as competencias clave, capacidades para aplicar de xeito
integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
Según a Disposición transitoria segunda bis, da LOMLOE sobre os Estándares de
aprendizaxe avaliables.
Ate a implantación das modificacións introducidas nesta lei relativas ao currículo, á
organización e aos obxectivos de educación primaria, educación secundaria obrigatoria
e bacharelato, os estándares de aprendizaxe avaliables, a que se refire o artigo 6 bis,
tras a redacción da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade
educativa, terán carácter orientativo.

NOVA NORMATIVA sobre AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN ESO E BAC.
-LO3/2020, 29dec, LOMLOE.
-RD984/2021, 16 NOV, polo que se regulan a avaliación e a promoción na E.Primaria,
así como a avaliación, a promoción e a titulación na ESO, BAC e FP.
-ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola q se regula os criterios de promoción e titulación
da ESO e BAC que nos AA 8, 10, 14 e 15.

2. PROMOCIÓN E TITULACIÓN NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.

2.1.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)

Os criterios de promoción na ESO son superar todas as materias ou ámbitos cursados,
ou ter avaliación negativa nunha ou dúas materias (A8). Ademais, no caso de ter máis
de dúas materias suspensas, a norma establece catro criterios que se teñen que dar
simultaneamente:
1. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea
matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.
2. Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle
permite seguir con éxito o curso seguinte.
3. Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.
Por exemplo se o alumno ou alumna tivo un problema familiar, doenza...
4. Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa
evolución académica. Por exemplo manter o grupo de iguais.
2.2.

OS CRITERIOS DE TITULACIÓN NA ESO.

Os criterios de Titulación na ESO son superar todas as materias ou ámbitos cursados, ou
que se cumpran simultaneamente as seguintes tres condicións (A10):
1. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea
matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.
2. Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias
establecidas. Para acreditar esta condición resulta máis práctico demostrar que non as
adquiriu.
3. Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da
etapa. Para acreditar esta condición resulta máis práctico demostrar que non os
acadou.

2.3.

AVALIACIÓN NA ESO (ORDE, A7.8)

A avaliación é continua na medida en que forma parte dos procesos de ensino e
aprendizaxe e ten carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades
no momento que se producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación,
enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das
aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha
mellor adecuación da práctica docente. A avaliación progresiva é aquela na que en cada
momento do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente traballado ao longo
del.

Haberá 3 Avaliacións Informativas e a Avaliación Final (Queda eliminada a Evaluación
extraordinaria de setembro). A 3ª Avaliación a partir do 6 de xuño e a Avaliación Final a
partir do 22 de xuño.
O período comprendido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización.
Existe a posibilidade de poder superar na avaliación final a cualificación obtida como
resultado de aplicar os resultados das tres avaliacións anteriores. Para este
departamento será a NOTA MEDIA das tres avaliacións, como recolle a Programación.
Se como resultado das tres avaliacións anteriores xa se obtivera unha cualificación
positiva esta nunca poderá ser negativa nin tampouco será inferior en ningún caso. A
cualificación definitiva das materias ou ámbitos farase efectiva na avaliación final de
curso.
Faranse dou tipos de EXAMES, un para aquel alumnado que non superou a materia,
para o cal se requerirán uns obxectivos e contidos mínimos mentres que para subir nota
entrará todo o recollido na Programación traballado durante o curso.
Por tanto antes da 3ª Avaliación elaborarase un INFORME por cada docente cas
Actividades de Recuperación, incluirá os Elementos Curriculares, Obxectivos,
Competencias e Criterios de Avaliación nos que o alumnado non acadou o nivel de
desempeño e ten que recuperar.

3. PROMOCIÓN E TITULACIÓN NO BACHARELATO.
3.1.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN NO BACHARELATO

De primeiro a segundo de Bacharelato a promoción producirase cando supere
todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como
máximo. Para os efectos deste punto, só se computarán as materias que como mínimo
a alumna ou o alumno deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de
libre configuración autonómica só se computará LGL, con independencia de que as
alumnas e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque. (A14).
3.2.

OS CRITERIOS DE TITULACIÓN NO BACHARELATO

Os criterios de Titulación son ter avaliación positiva en todas as materias dos dous
cursos de BAC (A15). Logo, a norma establece unha excepcionalidade na que se indica
que tamén poderá obter o título de BAC o alumnado que teña todas as materias
superadas agás unha, e se cumpran simultaneamente os seguintes catro criterios:
1. Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias
e os obxectivos vinculados a ese título.
2. Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da
alumna ou do alumno na materia.Terase en conta o protocolo de absentismo escolar da
Consellería de Educación.
3. Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias
para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. Neste apartado o
alumnado deberá presentarse a todos os exames.
4. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa
cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola
que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo
considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.
3.3.

AVALIACIÓN EN 1º DE BACHARELATO.

Haberá 3 Avaliacións informativas. A 3ª coincidirá ca Avaliación Final, que será a partir
do 6 de xuño. Queda eliminada a Avaliación Extraordinaria de setembro que agora pasa
a Xuño e será a partir do 22 de Xuño.
No primeiro curso de BAC, o período comprendido desde a realización da avaliación final
ordinaria ata a o remate do período lectivo dedicarase á preparación e realización das
probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e
titorización.

3.4.

AVALIACIÓN EN 2º DE BACHARELATO

Haberá 3 Avaliacións informativas. A 3ª coincidirá ca Avaliación Final que será
previsiblemente o 18 de Maio. A avaliación extraordinaria será o 22 de xuño.

No segundo curso de BACHARELATO, no período comprendido desde a realización da
avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, o
centro educativo organizará a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para
a realización de ditas probas extraordinarias e da Avaliación do Bacharelato para o
acceso á Universidade (ABAU), tendo en conta que as datas son 7,8, e 9 de xuño.

DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA
IES LAXEIRO
MODIFICACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA para la
ESO
CURSO 2021/2022
(En base al cambio de normativa establecido en la orden de 25 de enero
de 2022 por la que se actualiza la normativa de evaluación en las
enseñanzas de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y
de bachillerato en el sistema educativo de Galicia. DOG nº 29 de 11 de
febrero de 2022.)

MARZO 2022

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO:
§ EVALUACIONES PARCIALES:
- Se llevaran a cabo tres evaluaciones parciales.
- Calificación en cada evaluación parcial:
• Las pruebas escritas supondrán el 90% de la
nota.
• El trabajo de aula, seguimiento del cuaderno y la
realización de actividades propuestas supondrán
el 10% de la nota.
- El alumnado que no alcance una nota mínima de 5 en
la evaluación parcial, deberá realizar una prueba
escrita de recuperación después de dicha evaluación.

§ EVALUACIÓN FINAL :
- ALUMNADO CON TODAS LAS EVALUACIONES
PARCIALES APROBADAS:
• La calificación final será la media de las
calificaciones de las tres evaluaciones parciales.
• El alumnado tiene la posibilidad de subir esa
calificación presentándose a una prueba escrita
global de toda la materia, que se realizará en el
período comprendido entre la tercera
evaluación parcial y la evaluación final.
- ALUMNADO CON ALGUNA O VARIAS EVALUACIONES
PARCIALES SUSPENSAS:
• Si la nota media de las tres evaluaciones
parciales es igual o superior a 5, la calificación
final será dicha media. El alumnado tiene la

posibilidad
de
subir
esa
calificación
presentándose a una prueba escrita global de
toda la materia, que se realizará en el período
comprendido entre la tercera evaluación parcial
y la evaluación final.
• Si la nota media de las tres evaluaciones
parciales es inferior a 5, se presentarán a una
prueba escrita de recuperación de las
evaluaciones parciales suspensas, que se
realizará en el período comprendido entre la
tercera evaluación parcial y la evaluación final.
La calificación final será la media de las notas de
las evaluaciones parciales aprobadas y de las
obtenidas en la prueba de recuperación.

§ NO SE CONTEMPLAN PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
NI EN JUNIO NI EN SEPTIEMBRE (en base a la
normativa mencionada).

ADENDA A PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
De acordo coa Disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022,
pola que se actualiza a normativa de avaliación das ensinanzas de Educación
Primaria, ESO e BAC no sistema educativo de Galicia, facemos a adendaá
programación do curso 2021/22 no apartado da avaliación.

 ESO
o Na 3ª avaliacióno alumnado recibirá a nota correspondente a este trimestre.
o Para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar
realizaremos un breve informe de avaliación que debe servir de base para o
deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación
definitiva farase efectiva na avaliación final de curso.
o Nas dúas semanas finais de curso levaremos a cabo actividades de apoio,
reforzo, ampliación, titorización e recuperación, para permitir alcanzar os
graos mínimos de consecución nos EA básicos ou mínimos, así como
mellorar a calificación co traballo realizado nas actividades de reforzo e
ampliación.
o Na sesión de avaliación final se establecerá a nota final do curso que en
ningún caso será inferior a nota media correspondente aos tres trimestres.

 BAC
o No caso do alumnado de BAC, na sesión de avaliación final recibirán a nota
correspondente a media ponderada dos tres trimestres do curso.
o Nas dúas semanas posteriores desenvolveranse as probas extraordinarias,
e actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.
o As probas de avaliación extraordinaria consistirán na realización de
traballos e tarefas nas que se podan plasmar as aprendizaxes recollidas
nos EA básicos non alcanzados no final do curso. De forma xeral,
realizaranse con procedementos de experimentación e a través de
instrumentos como: probas con situacións motrices individuais, traballos de
recopilación de información, investigación e portfolios, e cuestionarios. O
alumnado e a súa familia será informado do proceso de avaliación e
calificación nesta convocatoria.

CONCRECIÓN CURRICULAR DO DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA
(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)

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (AVALIACIÓN -PROMOCIÓN):
1) A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora.
2) Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais.
Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos
pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas datas que
se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso.
3) O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase
a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para
o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a
terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación
individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades
de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva
na avaliación final de curso.
a. Informe de avaliación individualizado para a avaliación final:
b. Actividades de recuperación:
Para o alumnado que non acadou resultado positivo despois da 3ª avaliación
faranse actividades de repaso xeral dos contidos, pero sempre antepoñendo
aqueles que o propio alumnado demande.
Esas actividades consistirán fundamentalmente en:
 lecturas
 comentarios
 reflexións
O resto do alumnado que xa ten un resultado positivo faráselle tarefas de
ampliación e de profundización relacionadas coa temática traballada ó longo do
curso.
4) Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave.
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.

1. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN :
1. ACTIVIDADES
 Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma
progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de
manexar un vocabulario específico e definir con precisión e claridade os conceptos
centrais de cada unidade.

 Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz
de analizar un texto, identificando o seu tema, tese e ideas secundarias. Para iso, ten
que poder expoñer os argumentos ou estruturas de razoamento do texto.
 Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos
contidos temáticos das diferentes unidades e á reelaboración dos devanditos contidos.
O alumnado debería poder entender e expoñer os principais puntos do tema e razoar a
partir deles.
 Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por
parte do alumnado, posto que debe elaborar unha idea fundamentada e apoiada nunha
serie de argumentos. Esta actividade pode realizarse de forma escrita, como unha
redacción, unha toma de postura ante unha tese, etc., ou oralmente, nunha exposición
pública ou nun debate.

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
 Actividades de composición como redaccións, disertacións, debates, comentario de
texto, etc.
 Actividades orais (lectura de artigos, noticias, libros, etc…)
 Traballos complementarios (investigar temas de actualidade, buscar información
relacionada coa temática, facer enquisas, etc…)
 Probas obxectivas escritas (exame: cuestións nas que hai que xustificar as respostas e
resolución de exercicios e problemas)

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
1) Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións
numéricas de cero a dez sen decimais, e consideraranse negativas as cualificacións
inferiores a cinco. Na avaliación final 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.
2) Cando a nota sexa decimal redondearase ao número enteiro máis próximo (cara arriba
ou cara abaixo); cando o decimal sexa 5, redondearase á alza.
3) A avaliación inicial consistirá nun texto relacionado coa materia e vinculado cun tema
de actualidade, un artigo, unha noticia, unha imaxe, etc...
O alumnado deberá realizar unha actividade de comprensión e opinión persoal. A
proba terá a cualificación de satisfactoria ou necesita mellorar e terá un valor
orientativo para enfocar a aprendizaxe dos contidos secuenciados nos sucesivos
trimestres e as medidas de reforzo e procedementos de aprendizaxe máis axeitados.
A proba da avaliación inicial non pretende avaliar contidos específicos da materia de
Valores éticos, aínda que si sería desexable que o alumnado saiba establecer relacións
adecuadas con conceptos xa tratados en cursos anteriores, no caso de que o alumnado
cursara esta materia. Máis ben, o que se pretende é detectar as nocións previas e
capacidades do alumnado para potenciar esas capacidades e dirixir adecuadamente as
ideas previas.

4) Farase unha proba escrita parcial por trimestre que terá un peso do 50% sobre a nota
final da avaliación. Nela incorporaranse diversos instrumentos de avaliación como
comentario de texto, actividades de comprensión e argumentación, actividades
conceptuais, disertacións, cuestionarios, etc...
5) Proponse como tarefa a elaboración dun xornal dixital, no cal o alumnado irá tratando a
temática de cada trimestre. Terán un valor do 45 % sobre a nota final da avaliación.
6) O traballo diario de comentario de texto, mapas conceptuais (caderno de clase) e
participación terá un valor do 5% sobre a nota final da avaliación.
7) Cando o alumno/a non obteña unha avaliación positiva nunha avaliación adoptaranse
medidas de reforzo e recuperación: elaboración de mapas conceptuais, test de
autoavaliación, cuestionarios, proba oral, etc...
8) A cualificación na 3ª avaliación será a media aritmética das cualificacións obtidas nas
tres avaliacións.
9) A nota da avaliación final non poderá ser inferior á nota da terceira avaliación.
10) O alumnado que copie nas probas establecidas para a cualificación da materia
invalidaranse os devanditos instrumentos de avaliación e deberá volver a realizalos.
11) O alumnado que non supere a materia despois de ter feita a 3ª avaliación parcial
deberá facer unha proba escrita valorada sobre 10 na que se avaliaran os estándares
de aprendizaxes mínimos establecidos na programación.
12) A nota da avalilación final será a nota resultante ou ben da nota media da tres
primeiras avaliacións ou no seu caso a nota da proba final establecida para a
recuperación das tres primeiras avaliacións
13) O alumnado que tendo aprobada as tres primeiras avaliacións de presenta a mellorar
a nota na proba final terá como cualificación final a nota da devandita proba ou a
obtida da media das tres primeiras avaliacións no caso que a anterior sexa inferior.

FÍSICA E QUÍMICA
IES LAXEIRO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
ESO
CURSO 2021/2022
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Como consecuencia da publicación da 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 faise necesaria unha adaptación da
programación da materia. Non se contemplan cambios nos procedementos e instrumentos xerais
de avaliación pero si nos criterios de avaliación e cualificación do alumnado. A decisión sobre os
criterios de promoción non corresponde a este departamento senón ao equipo docente.

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
Criterios avaliación e cualificación:
En cada avaliación, o/a profesora utilizará os instrumentos de avaliación máis axeitados para o
seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes. Para a avaliación terase en conta todo tipo de
traballo realizado polo alumnado, tanto na clase coma na casa, así como a súa actitude cara á materia (participación na aula, colaboración cos compañeiros e compañeiras...) e evolución ao longo do curso.
Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por avaliación, e de haber 4 ou máis puntos de
diferencia entre as distintas probas, o alumno/a terá que facer o exame de recuperación de dita
avaliación (se unha das notas é inferior a 4). Esto faise coa intención de que haxa certa continuidade á hora de adquirir os coñecementos.
O Departamento acordou asignar aos procedementos de avaliación as seguintes ponderacións:


80 % probas de coñecemento: probas escritas, que poderían ponderarse de menos a máis
segundo a cantidade de contido en cada avaliación.



10% probas de produtos: realización dos traballos que se requiran, prácticas de laboratorio, etc… valorando o grado de realización, corrección e puntualidade na entrega, así
como o traballo e participación na clase.



10 % probas de desempeño: valoración do traballo do alumnado na aula e fóra da aula
para lograr superar os estándares de aprendizaxe (proba de desempeño).



No caso de non realizar ningún produto (traballo, práctica de laboratorio...) nalgunha
avaliación, este 10% sumarase a porcentaxe das probas de desempeño, é dicir, 80% probas de coñecemento e 20% probas de desempeño.

Ao longo do curso 2021-2022 realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais e
unha final. A derradeira destas tres avaliacións parciais terá lugar nos primeiros días do mes de
xuño. Logo de realizada esta terceira avaliación parcial, o alumnado será informado da parte ou
partes da materia que debe recuperar ou, pola contra, da súa nota media no caso de ter adquiridas
as competencias e obxectivos da materia.
O período de clases entre a terceira avaliación parcial (principio de xuño) e a avaliación final
(20-22 de xuño) dedicarase á realización de actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Durante este período:
- Traballarase para que o alumnado que deba recuperar algunha parte da materia logre unha
cualificación definitiva positiva.
- Tamén se dará a opción ao alumnado coa materia superada, de aumentar a súa nota media
ata un máximo de 1 punto.
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O alumnado con partes suspensas terá a opción de lograr unha cualificación positiva superando
unha proba final (nota igual o superior a 5) relacionada cos contidos suspensos durante o curso e
traballados no mes de xuño (80%). A realización na aula de todas as actividades propostas así
como a implicación e participación diaria no bo desenvolvemento da clase terá influencia na cualificación final (20%).
O alumnado que desexe subir a nota media correspondente ás tres avaliacións parciais poderá facelo realizando un exame final e/ou a través dunha escala de valoración ou rúbrica de todas as
actividades propostas e realizadas na aula así como da súa implicación e participación diaria no
bo desenvolvemento da clase.
Proponse esta escala de valoración xenérica pero realizaranse as adaptacións necesarias para
cada un dos distintos grupos e cursos.
Indicadores de logro

/

Escala de valoración

1

0,75 0,50 0,25

0

1. Realización na aula das actividades propostas.
2. Grao de consecución dos obxectivos.
3. Formato e prazo de entrega / de realización das actividades.
4. Implicación e participación activa no bo desenvolvemento das sesións.
Indicador
de logro

1 punto

0,75 puntos

0,50 puntos

0,25 puntos

0 puntos

1

Levou a cabo todas
as actividades
propostas

Levou a cabo a
maioría das
actividades
propostas.

Levou a cabo a
metade das
actividades
propostas.

Levou a cabo
algunha/s das
actividades
propostas.

Non levou a cabo
ningunha das
actividades
propostas.

2

Alcanzou todos os
obxectivos
establecidos en
cada unha das
actividades
propostas.

Alcanzou a
maioría dos
obxectivos
establecidos en
cada unha das
actividades.

Alcanzou a
metade dos
obxectivos
establecidos en
cada unha das
actividades.

Alcanzou moi
poucos dos
obxectivos
establecidos en
cada unha das
actividades.

Non alcanzou
ningún dos
obxectivos
establecidos en
cada unha das
actividades.

3

Todas as
actividades foron
entregadas no
formato solicitado
dentro do prazo
establecido.

A maioría das
A maioría das
Rara vez as
actividades foron actividades foron actividades foron
entregadas no
entregadas no
entregadas no
formato
formato
formato
solicitado dentro
solicitado pero
solicitado e
do prazo
case todas fóra do dentro do prazo
establecido.
prazo establecido.
establecido.

Implícase e
participa sempre
para lograr un bo
clima de traballo e
aprendizaxe de
toda a clase.

En xeral,
colabora e
participa para
lograr un bo
clima de traballo
e aprendizaxe de
toda a clase.

4.

Participa con
frecuencia e
colabora na
consecución dun
bo clima de
traballo e
aprendizaxe de
toda a clase.

Ningunha das
actividades foi
entregadas no
formato
solicitado nin
dentro do prazo
establecido.

Rara vez
participa
Nunca participa e
activamente na
non colabora para
aula ou se
lograr un bo
implica para
clima de traballo
lograr un bo
e aprendizaxe de
clima de traballo
toda a clase.
e aprendizaxe de
toda a clase.
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Programa de reforzo e recuperación:
A recuperación de avaliacións na ESO realizarase da seguinte forma:
 Recuperarase con posterioridade á entrega de notas. De cada avaliación farase polo me-

nos unha recuperación mediante unha proba escrita. Para a recuperación, o profesor ou
profesora poderá entregar traballo específico para realizar a cada alumno segundo as
partes que teña que recuperar. A proba realizarase despois de cada avaliación e/ou ao final do curso en xuño. As probas FINAIS de recuperación de xuño versarán sobre os
contidos mínimos do curso.
 O alumnado que o precise recibirán actividades de reforzo ou indicacións sobre o traba-

llo que deben facer para afianzar aqueles aspectos nos que presenten dificultades ou nos
que non acaden o nivel de consecución mínimo esixido.
Probas extraordinarias: Non hai probas extraordinarias.

Asinado: Cristina Iglesias Iglesias

Xefa do Dpto. de Física e Química
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Departamento de FOL
Addenda á programación de IAEE
(curso 2021/2022)

ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DE IAEE 2021-22

A presente Addenda á programación da materia de Iniciación á Actividade
Económica e Empresarial, dirixida ao alumnado de 4º da ESO, ven esixida pola
necesidade de adaptación á seguinte normativa:
•

•

•
•

Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, (LOMLOE) pola que se
modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación(LOE). Polo
de agora, sen desenvolver ao cento por cento en canto aos novos
currículos polo que por agora o relativo aos estándares de aprendizaxe
son meramente orientativos.
Orde do 19 de maio de 2021 polo que se establece o calendario escolar
galego 2021/2022. No que se establece xa a supresión dos exames
extraordinarios de setembro para o alumnado da ESO, 1º de Bac e de 1º
FPB.
RD984/2021, 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a
promoción na E.Primaria, así como a avaliación, a promoción e a
titulación na ESO, BAC e FP.
A 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.
En particular, tomando en consideración o seu capítulo III, artigo7. Apdo.
8 e seguintes, no relativo ao período comprendido entre a terceira
avaliación parcial e a avaliación final.

No relativo á promoción do alumnado é unha cuestión que afecta ao equipo
docente, polo que non se aborda nesta Addenda.
1.- Criterios e Instrumentos de avaliación
Todo o relativo a instrumentos e criterios de avaliación establecidos na
programación segue sendo válido.
“As actividades realizadas terán unha ponderación do 50 % da nota
(1+3), tendo que ter entregados, como mínimo para cada avaliación, o 80%
das mesmas. As actividades terán que ser entregadas en tempo (nas datas
que indique o profesor) e forma (coma o mesmo diga).
O outro 50 % da nota virá dada pola media das notas dos exames.
Para acadar a superación de cada avaliación o alumno terá que acadar
unha nota de 5 e pra facer a media entre as notas dos exames e as notas

das actividades terán que ter como mínimo un 4 (sobre 10) nas dúas partes
que dan lugar a nota de calificación”.

2.- Conforme ao art 7.apdo 8 da Orde de 25 de xaneiro de 2022 debemos
prever que facer no período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a
avaliación final (21-22 de xuño)
2.1.- Situacións coas que nos podemos atopar na Terceira avaliación
parcial (principios de xuño)
a) Que todo o alumnado acade o aprobado na materia sen ter que recuperar
nada.
Neste caso o profesor/a deseñará as actividades lectivas máis acaídas para que
o alumnado poida subir a nota final na materia, reforzando aspectos que
considere necesarios, ampliando ou repasando outros, e utilizando como
instrumentos de avaliación as tarefas feitas nas clases deste período lectivo,
exercicios individuais e en grupo e a superación de probas escritas globais.
b) Que unha parte do alumnado teña superada a materia e outra teña partes
que recuperar.
O alumnado que teña superadas as tres avaliacións parciais por ter acadado un
5 de media, (tendo entregadas e avaliadas satisfactoriamente as tarefas, así
como as probas escritas realizadas ata o momento), continuará as clases para
realizar as tarefas de repaso, reforzo ou ampliación, que lle permitan mellorar a
nota final de curso. Neste caso será o profesor/a da materia quen deseñe as
actividades de ensino-aprendizaxe a desenvolver, establecendo os criterios de
cualificación e instrumentos que utilizará para que o alumnado coñeza e saiba
como subir a súa nota final.
O alumnado que non acade o 5 na terceira avaliación, recibirá un informe
individualizado no que o profesor/a, indicará cales son os obxectivos ou
resultados de aprendizaxe non acadados. E consecuentemente as
correspondentes actividades de reforzo e recuperación a realizar. Que poderán
consistir na entrega das tarefas pendentes, ou de completalas e melloralas,
elaborar un traballo, resolver actividades, superar probas escritas de partes
específicas non superadas ou unha proba escrita global,etc.
De novo o criterio será: deberá entregar o 80% das tarefas ou actividades
propostas, debendo ter de media un 4 como mínimo. E a realización das probas
escritas tamén deben dar como mínimo un 4 para poder facer a media entre as
tarefas e a proba escrita. Ponderando ao 50% cada instrumento de avaliación.O
resultado desta media será 5 como mínimo para poder aprobar a materia.
2.2.- Cualificación final (21/22 de xuño)
A cualificación na avaliación final poderá ser igual ou maior que a da
terceira avaliación parcial, pero nunca inferior.

IES LAXEIRO (LALÍN)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CURSO 2021-22
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO 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.
Bases legais:
• LOMLOE: Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.
• Consellería de Cultura, Educación e Universidade: 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.
En base á nova normativa, os criterios de cualificación e promoción do Departamento de Francés
para os catro cursos da ESO quedan así expostos a continuación.
Unha vez outorgada ao alumnado a nota da 3ª avaliación, tal como está estipulado na nosa
Programación para o presente curso 2021-22, a nota media da avaliación ordinaria será a media
aritmética das tres avaliacións parciais do curso.
A media debe ser igual ou superior a 5 para considerar o curso como superado.
Non se fai media e o alumnado mantense coa nota obtida na 3ª avaliación se esa nota é inferior
a 4.
Ao calcular a media das tres avaliacións parciais, o alumnado que obteña unha media inferior á
nota obtida na 3ª avaliación manterá esta nota.
Polo tanto, unha vez acabada a 3ª avaliación e calculada a posible nota na avaliación ordinaria,
podemos atoparmos con tres tipos de alumnado, cos que imos actuar da seguinte maneira nos
días que separen a 3ª avaliación da avaliación ordinaria:
1) Alumnado cunha nota de 10 na avaliación ordinaria: Durante os días que transcorran
entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este alumnado
desenvolverá individualmente ou en pequenos grupos, segundo determine o
profesorado, tarefas de ampliación en forma de pequenos proxectos de investigación
nos que utilizará as distintas competencias e destrezas adquiridas ao longo do curso.
2) Alumnado que obtería unha nota entre 5 e 9 na avaliación ordinaria: Durante os días
que transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este
alumnado desenvolverá individualmente ou en pequenos grupos, segundo determine o
profesorado, tarefas de ampliación en forma de pequenos proxectos de investigación
nos que utilizará as distintas competencias e destrezas adquiridas ao longo do curso.
Unha avaliación positiva do traballo desenvolvido permitiralle a este alumnado mellorar
en 1 punto a nota media da avaliación ordinaria.
Segundo os criterios de avaliación definidos polo profesorado, ditas tarefas de
ampliación recibirán a valoración de SUPERADAS e outorgaranlle ao alumnado 1 punto
extra na nota da avaliación ordinaria; ou NON SUPERADAS, e o alumnado manterá a
nota que derive das tres avaliacións parciais segundo o disposto anteriormente.

3) Alumnado que obtería unha nota inferior a 5 na avaliación ordinaria: Durante os días
que transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este
alumnado realizará as actividades de reforzo que determine o profesorado, en relación
coas destrezas que non fosen correctamente adquiridas ao longo do curso ou
consideradas como mínimas imprescindibles.
En base a estas destrezas consideradas como necesarias para superar o curso, o
alumnado realizará unha proba escrita estruturada da seguinte maneira:
Comprensión oral
20%, 2 puntos
Comprensión escrita

20%, 2 puntos

Expresión escrita

30%, 3 puntos

Coñecemento da lingua
30%, 3 puntos
O resultado obtido nesta proba constituirá a nota na avaliación ordinaria, sempre e
cando non sexa inferior á nota que derive das tres avaliacións parciais segundo o
disposto anteriormente; neste caso, o alumnado mantería esta nota media inicial.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN - DEPARTAMENTO DE
INGLÉS ( MARZO 2022 )
Normativa:

Tendo en conta a publicación do citado marco xurídico ,faise preciso adaptar os instrumentos
de avaliación na nosa programación para a ESO.
A partir do 6 de xuño, levarase a cabo unha terceira avaliación de carácter informativo na que
se manteñen os instrumentos e porcentaxes mencionados no documento orixinal elaborado
en setembro de 2021. Porén, desaparece a avaliación extraordinaria e ábrese un período que
comprende desde a terceira (6 de xuño) ata a avaliación final (a partir do 22 de xuño) que se
dedicará a actividades de APOIO, REFORZO, RECUPERACIÓN, AMPLIACIÓN e
TITORIZACIÓN.
Existe polo tanto, para todo o alumnado, a posibilidade de superar na avaliación final a
cualificación obtida como resultado das tres avaliacións anteriores que, no caso da lingua
estranxeira, aparecería reflectida na terceira. É dicir, a nota correspondente ao curso, e sobre
a cal se informa na terceira avaliación, será susceptible de aumentar no período comprendido
ata a avaliación final. En ningún caso, esa cualificación poderá ser inferior á obtida na terceira.
Unha vez reunido o departamento e analizada a situación, optouse de xeito unánime por
proporcionar ao alumnado os mecanismos necesarios durante o período comprendido entre o
6 e o 22 de xuño para superar a materia, se fose o caso, ou para poder aumentar a
cualificación previa. Co fin de valorar eses aspectos, o alumnado realizará unha proba
multinivel que inclúa exercicios de distinto nivel que permitirán establecer a viabilidade de
superación da materia ou de melloría que leve consigo un aumento da súa cualificación.
No seguinte cadro, quedan recollidas as porcentaxes establecidas:
Estándares dos bloques de
contidos

Procedemento e Instrumento de
avaliación

Comprensión de textos orais:
PLEB. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Produción de textos orais
(expresión e interacción): PLEB.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
Comprensión de textos escritos:
PLEB. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Coñecemento da lingua e
consciencia plurilingüe e
intercultural: PLEB. 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
Produción de textos escritos
(expresión e interacción): PLEB.
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Proba escrita (exame) ('listening').
Observación e rexistro cualitativo
Táboa de observación (exposicións
orais)
Táboa de observacións ('role plays')
Proba escrita ('reading comprehension').
Observación e rexistro cualitativo
2 Exames e rexistro cuantitativo das
notas.(Proba escrita: grammar work,
vocabulary work)
Proba escrita (exame) ('Writing different
types of texts')
Portfolio de producións escritas.

% na nota das
avaliacións
ORDINARIAS

% na nota da
avaliación
FINAL

15%

20%

15%

---

10%

20%

15 % - 1º
exame
25% - 2º
exame

60%

10%

40%

20%
10%

---
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- LOE 3/2021 , 29 decembro, LOMLOE
- RD 984/2021, 16 novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na
Educación Primaria así como a avaliación, a promoción e a titulación na ESO, BAC e FP
- ORDE 25 de xaneiro de 2022 ,pola que se actualiza a normativa de avaliación das
ensinanzas de Educación Primaria , ESO e BAC no sistema educativo de Galicia .

Ao final de cada avaliación obterase unha nota que tamén terá o seu peso de cara á obtención das
cualificacións da 2ª e da 3ª avaliación respectivamente:
 CUALIFICACIÓN 2ª AVALIACIÓN = [CUALIFICACIÓN 1ª AVALIACIÓN X (0,20)] +
[CUALIFICACIÓN PROBAS 2ª AVALIACIÓN X (0,80)]
 CUALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN = [CUALIFICACIÓN 2ª AVALIACIÓN X (0,20)] +
[CUALIFICACIÓN PROBAS 3ª AVALIACIÓN X (0,80)]
Tal e como aparece na táboa , para a avaliación final non se levará a cabo proba de speaking por motivos
de tempo. Suprímese, do mesmo xeito, o portfolio de producións escritas. A nota mínima para superar a
materia debe ser un 5. O alumnado que supere segundo estas porcentaxes a nota alcanzada na terceira
avaliación verao reflectido na nota final. En ningún caso a cualificación final será inferior á terceira.
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En Lalín , a 10 de marzo de 2022

Adenda a la Programación de Lengua Castellana para
adaptarla a la Orden de 25 de enero de 2022.
De acordo coa Disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022,
pola que se actualiza a normativa de avaliación das ensinanzas de Educación Primaria,
ESO e BAC no sistema educativo de Galicia, facemos a adenda a programación do curso
2021/22 no apartado da avaliación.
Artigo 7.
8. El período que abarca entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final
se dedicará a actividades de apoyo, refuerzo y recuperación, ampliación y tutoría.
No se impartirá materia nueva.
Se realizará una Prueba Final con dos modelos, uno para el alumnado que haya
suspendido y otro para el alumnado que quiera subir nota. Este último caso nunca será
de más de un punto y se ajustará al siguiente baremo:

Puntuación
en la prueba
5
6
7
8
9
10

Reflejo en la
nota final
+0,2
+0,4
+0,6
+0,8
+1
+1

Por razones organizativas, en esta prueba final no se contemplarán los libros de
lectura propuestos a lo largo del curso, tanto obligatorios como optativos, ni la prueba
de expresión oral.
Concreciones a los descuentos de ortografía: en todos los cursos de ESO se
descontará -0,1 (incorrecciones ortográficas, faltas de concordancia, imprecisiones
léxicas, incoherencias, errores de cohesión, presentación incorrecta…) y -0,05 (tildes).
En Bachillerato todos estos errores penalizarán -0,1. Siempre hasta -2 puntos como
descuento máximo.

1º Bachillerato
La prueba extraordinaria establecida en el mes de septiembre pasa a realizarse
en el mes de junio. El alumnado podrá resolver dudas en el período comprendido
entre la evaluación final y la extraordinaria que ayude a superar la materia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA
MARZO 2022

Normativa:
-

-

LOE 3/2021, 29 de decembro, LOMLOE
RD 984/2021, 19 de novembro polo que se regulan a avaliación e a promoción
na Educación Primaria así como a avaliación, a promoción e a titulación na ESO,
BAC e FP.
ORDE 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación
das ensinanzas de Educación Primaria, ESO e BAC no sistema educativo de
Galicia.

Tendo en conta a publicación do citado marco xurídico, faise preciso adaptar os
instrumentos de avaliación na nosa programación para a ESO.
A partir do 6 de xuño, levarase a cabo unha terceira avaliación de carácter informativo
na que se manteñen os instrumentos e porcentaxes mencionados no documento
orixinal elaborado en setembro do 2021. Porén, desaparece a avaliación extraordinaria
e ábrese un período que comprende dende a terceira (6 de xuño) ata a avaliación final
(a partir do 22 de xuño) que se dedicará a actividades de APOIO, REFORZO,
RECUPERACIÓN, AMPLIACIÓN e TITORIZACIÓN.
Existe, polo tanto, para todo o alumnado, a posibilidade de superar na avaliación final
a cualificación obtida como resultado das tres avaliacións anteriores que, no caso da
lingua galega e literatura, aparecería reflectida na terceira. É dicir, a nota
correspondente ao curso, e sobre a cal se informa na terceira avaliación, será
susceptible de aumentar no período comprendido ata a avaliación final. En ningún
caso esa cualificación poderá ser inferior á obtida na terceira avaliación.
Unha vez reunido o departamento e analizada a situación, optouse de xeito unánime
por proporcionar ao alumnado os mecanismos necesarios durante o período
comprendido entre o 6 e o 22 de xuño para superar a materia, se fose o caso, ou para
poder aumentar a cualificación previa. Coa fin de valorar eses aspectos, o alumnado
realizará unha proba multinivel que inclúa exercicios de distinto nivel que permitirán
establecer a viabilidade de superación da materia ou de melloría que leve consigo un
aumento da súa cualificación.

Por isto, estableceremos dous xeitos de recuperar e superar a materia, ou ben de subir
a nota anterior. Para os primeiros, realizaremos, durante o período mencionado, unha
serie de exercicios de repaso do visto no curso encamiñados a un exame final que
comprenda estes exercicios; para os segundos, realizaremos unhas fichas de exercicios
de ampliación da materia coa fin de acadar mellor nota que a levada o 6 de xuño, que
en ningún caso será de máis dun punto da nota anterior.
Durante este período e para a nota final non se terá en conta a parte de expresión oral
e expresión escrita que si se ten en conta durante todo o curso académico por razóns
obvias de falta de tempo, como tampouco haberá libros de lectura. Polo tanto, a nota
final só será a nota dunha proba escrita.
A nota mínima para superar a materia debe ser un 5. En ningún caso a cualificación
final será inferior á nota da terceira avaliación, nota que provén da media das tres
avaliacións do curso.

ADENDA/ANEXO Á PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LATÍN
A orde do 25 de xaneiro do 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación,
promoción e titulación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria
obrigatoria e de Bacharelato no sistema educativo de Galicia, introduce unha serie de
modificacións na avaliación, promoción e titulación das diferentes etapas educativas que é
preciso recoller nas Programacións Didácticas.
Como consecuencia da citada norma o departamento de LATÍN actualiza os seguintes puntos:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
LATÍN 4º ESO

3ª AVALIACIÓN PARCIAL: aplicaranse os mesmos criterios e instrumentos que nas
anteriores avaliacións para a concreción da nota, tal como está recollido na Programación de
Departamento (PD).
Período entre a 3ª avaliación parcial e o remate do período lectivo:
Alumnado con toda a materia do curso aprobada: realizará, durante as sesións
lectivas correspondentes, actividades de reforzo centradas principalmente na práctica da
comprensión de textos latinos sinxelos e mais a mellora da expresión escrita baseada na
busca de temas de mitoloxía e historia. Poderá subir un máximo de un punto na avalizción
final.

Alumnado con materia suspensa: realizará actividades guiadas pola/o docente
de apoio e reforzo de cara á preparación da proba de recuperación da materia que
teña pendente. Alumnado que fai recuperación de todo o curso (único exame final): á
nota obtida no exame aplicaráselle a porcentaxe que lle corresponda ás probas
escritas.O resto da nota será a media das puntuacións obtidas durante o curso nos
outros instrumentos de avaliación (lectura trimestral, exposición oral, traballo e
participación na aula...).
LATÍN/4º ESO: o alumnado realizará a recuperación das avaliacións suspensas ou
curso completo nun exame final, segundo o caso. O alumnado poderá realizar una proba de
lectura ou exposición oral dun libro de tema clásico, tamén terá a posibilidade de realizar a
tarefa que a/o docente lle indique para recuperar dita nota negativa.
AVALIACIÓN FINAL:
Alumnado con toda a materia aprobada. Para a obtención da media final de curso
aplicaranse os seguintes criterios: realizará, durante as sesións lectivas correspondentes,
actividades de reforzo centradas principalmente na práctica da comprensión de textos latinos
sinxelos e mais a mellora da expresión escrita baseada na busca de temas de mitoloxía e
historia. Poderá subir un máximo de un punto na avaliación final.

Alumnado con materia suspensa: Alumnado que fai recuperación de todo o curso
(único exame final): á nota obtida no exame aplicaráselle a porcentaxe que lle
corresponda ás probas escritas.O resto da nota será a media das puntuacións obtidas
durante o curso nos outros instrumentos de avaliación (lectura trimestral, exposición
oral, traballo e participación na aula...).
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas: farase a media de cada avaliación coa
nota obtida na proba de recuperación, aplicando as porcentaxes correspondentes a
cada instrumento de avaliación, para obter despois a media final de curso. Como é
comprensible nunha disciplina das características da nosa, a avaliación será continua,
especialmente nos aspectos lingüísticos, polo que, na proba da 2ª avaliación, incluiranse
contidos da 1ª e na proba da 3ª avaliación incluiranse os contidos traballados ao longo de todo
o curso.
A valoración que imos outorgar aos contidos na ESO distribuirase nas tres avaliacións entre
unha ou dúas probas ou exames que recibirá unha valoración dun 80 % sobre a nota global e
un traballo sobre un tema de Cultura e Civilización que recibirá unha valoración do 20% sobre
a nota global. A cualificación de cada avaliación será o resultado da suma das cualificacións
obtidas na proba específica ou exame de avaliación, no traballo e a cualificación dos contidos
actitudinais, é dicir: EXAME + TRABALLO + CUALIFICACIÓN DE CONTIDOS = CUALIFICACIÓN
DA AVALIACIÓN.
Para obter unha cualificación mínima de aprobado será imprescindible que os alumnos e
alumnas realicen tanto o exame como o traballo, é dicir, o feito de non presentar o traballo
suporá unha cualificación negativa na avaliación.

Polas condicións específicas da avaliación continua, a cualificación obtida na
terceira avaliación constituirá a cualificación final do curso.
Respecto á proba final, será un exame similar aos realizados ao longo do curso, con
cuestións relativas aos contidos de lingua (7 puntos) e Cultura e Civilización (3 puntos).

1º BACHARELATO
AVALIACIÓN PENDENTES : haberá un exame final de toda a materia para o alumnado
suspenso . A cualificación será positiva cando o alumno ou alumna supere a proba obtendo
unha nota igual ou superior a 5. Debemos ter en conta que neste curso e nestas asignaturas
non hai alumnado coas materias suspensas. Debemos ter en conta que non hai alumnado
suspenso nas asignaturas de Latín I e Grego I

3ª AVALIACIÓN.AVALIACIÓN FINAL DO PERÍODO ORDINARIO:
Para a cualificación final na convocatoria ordinaria, seguiranse as seguintes indicacións:
1) Condicións xerais para aprobar: O curso poderase superar se se dá algunha das dúas
condicións seguintes: ter aprobadas todas as avaliacións do curso ou superar a proba de
recuperación establecida na fin do curso. As únicas probas de recuperación celebraranse antes
da data da avaliación ordinaria, unha vez corrixidos os exames da terceira avaliación. As probas
de recuperación para os alumnos nesas condicións corresponderán aos contidos concretos que
non recibiran unha cualificación suficiente nas avaliacións suspensas. O alumnado con algunha
proba de lectura trimestral ou exposición oral suspensa, tamén terá a posibilidade de realizar a
tarefa que a/o docente lle indique para recuperar dita nota negativa.
2) Criterios para obter a cualificación: Unha vez rematadas todas as probas de recuperación
pertinentes, realizarase a media de cada avaliación aplicando os criterios recollidos na PD. A
cualificación final obterase da media das tres avaliacións. Cando a media resultante sexa unha
cifra con decimais próxima á unidade seguinte, poderase outorgar esta tendo en consideración
as seguintes observacións, no caso de seren positivas.
Período entre a avaliación final ordinaria e o remate do período lectivo: o alumnado
coa materia suspensa realizará actividades de apoio e reforzo de cara á preparación da proba
extraordinaria de recuperación da materia. O alumnado aprobado levará a cabo actividades
diversas de reforzo da comprensión de textos latinos sinxelos.
AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: A cualificación final da convocatoria
extraordinaria será positiva cando o alumno ou alumna supere a proba extraordinaria obtendo
unha nota igual ou superior a 5.

O alumnado que non acadase os mínimos esixidos nos criterios de cualificación na
convocatoria ordinaria poderá presentarse á proba extraordinária que recollerá cuestión
referentes aos distintos apartados sinalados nos estándares de aprendizaxe.
Respecto a esta proba, será un exame similar aos realizados ao longo do curso, con
cuestións relativas aos contidos de lingua (7 puntos) e Cultura e Civilización (3 puntos).

IES Laxeiro 2021/22
ADENDA DE PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
De acordo coa Disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de
avaliación nas ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no sistema educativo de Galicia, facemos a adenda
á programación do curso 2021/22 no apartado da avaliación:
1.

Criterios de cualificación para ESO

Neste curso existirán varios procedementos que se poderán levar a cabo para avaliar ao alumnado, dos cales poderanse
realizar de maneira presencial ou telemática segundo a situación sanitaria o estableza.
Procedementos de avaliación
Probas escritas:
Traballos feitos individualmente. Traballo na aula (ou
na casa en caso de docencia non presencial):

Peso na cualificación
80%
20%

• En cada trimestre realizaranse as probas escritas que se consideren oportunas, que se basearán nos estándares de
aprendizaxe das unidades traballadas. Nos exames poderán aparecer estándares de unidades anteriores que deberán
realizar aqueles alumnos que non os teñan superados.
• En todos os exames figurará a puntuación outorgada a cada pregunta ou exercicio así como a ponderación do exame
dentro da avaliación.
• A cualificación de cada proba será un valor numérico de 0 a 10.
• A nota das probas escritas ou orais de cada avaliación, obterase da media ponderada das probas realizadas ao longo
da avaliación.
• Para aprobar a avaliación a nota obtida debe ser igual ou superior a 5.
• Os alumnos que suspendan o primeiro e/ou segundo trimestre poderán realizar unha proba de recuperación, na que
se poderán incluír todos os estándares de aprendizaxe traballados nese trimestre. Esta proba realizarase despois da
avaliación correspondente. A recuperación do terceiro trimestre farase antes da terceira avaliación
• Para calcular a nova cualificación do trimestre, teráse en conta a nota desta nova proba 80% e o 20% restante será o
mesmo que o da avaliación considerada.
•
A nota que aparecerá no informe da terceira avaliación, será a media ponderada das notas das tres avaliacións.
• No período comprendido entre a terceira evaluación e a final, diferenciaremos dous casos:
-

Alumnado con cualificación media suspensa: realizarán actividades de apoio, reforzo e recuperación
relacionadas coas avaliacións non superadas, ditas actividades suporán un 20% da nota. Ademais realizarán un
exame onde se poderán incluír todos os estándares traballados neste período, devandito exame suporá un 80% da
nota. Para calcular a nota final farase a media ponderada coa nova nota das avaliacións traballadas e as avaliacións
superadas.

-

Alumnado con cualificación media aprobada: realizarán actividades de reforzo e consolidación de obxectivos
traballados durante o curso, ditas actividades suporán un 20% sobre a nota. O 80% restante poderase obter de dúas
maneiras:
1. Realizando un exame final onde poderán incluírse todos os estándares traballados durante o curso.
2. Tomando a media do 80% das notas obtidas nas diferentes avaliacións.

•

A nota da avaliación final será a máxima entre a cualificación que figura no informe e a nota do obtida neste
periodo.
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•

A incomparecencia non xustificada (sen documento oficial) pode ser motivo de suspenso no trimestre. Pola contra,
non caso de no poder asistir a un exame por un motivo xustificado, o profesor pode establecer outra data para
facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que teña do alumno ata ese momento.
• Copiar nos exames, probas ou traballos que se lles manden suporá a unha calificación de 0 nesa proba.

2 . Criterios de cualificación para 2º PMAR (ámbito científico)
A avaliación levarase a cabo de forma continua durante todo o proceso educativo. As normas e criterios xerais de
corrección, serán os seguintes:
•

En cada trimestre realizaranse as probas escritas por unidade didactica, que se basearán nos estándares de
aprendizaxede ditas unidades.

•

En todos os exames figurará a puntuación outorgada a cada pregunta ou exercicio e ,no seu defecto,
valorarase a cadaunha por igual.

•

A cualificación de cada proba será un valor numérico de 0 a 10, e poderá levar decimais.

•

Na cualificación global de cada avaliación terase en conta os seguintes elementos:
o
o

Probas de avaliación escritas ........................................................................... 60%
Observación sistemática, análise de producións dos alumnos/as .................. 40%

•

A nota media das probas escritas de cada avaliación, obterase da media aritmética de todas as unidades
impartidas.

•

Redondeo: A nota da avaliación estará redondeada ao seguinte enteiro a partir de 50 centésimas inclusive.

•

Os alumnos que suspendan un trimestre poderán realizar unha proba de recuperación, na que se poderán
incluír todos os estándares de aprendizaxe traballados en todo o trimestre. Esta proba realizarase despois
da avaliación correspondente. Para calcular a nova cualificación do trimestre, teráse en conta a nota desta
nova proba (80%) e o 20%restante será da observación sistemática obtida en dita avaliación.

•

A nota que aparecerá no informe, calcularase a media aritmética das notas dos tres trimestres.

•

No período comprendido entre a terceira evaluación e a final, diferenciaremos dous casos:

- Alumnado con cualificación media suspensa: realizarán actividades de apoio, reforzo e recuperación
relacionadas coasavaliacións non superadas, ditas actividades suporán un 40% da nota. Ademais realizarán un
exame onde se poderán incluír todos os estándares traballados neste período, devandito exame suporá un 60%
da nota. Para calcular a nota final farase a media ponderada coa nova nota das avaliacións traballadas e as
avaliacións superadas.
- Alumnado con cualificación media aprobada: realizarán actividades de reforzo e consolidación de
obxectivos traballa-dos durante o curso, ditas actividades suporán un 40% sobre a nota. O 60% restante
poderase obter de dúas maneiras:
1.
2.

Realizando un exame final onde poderán incluírse todos os estándares traballados durante o
curso.
Tomando a media do 60% das notas obtidas nas diferentes avaliacións.

•

A nota da avaliación final será a máxima entre a cualificación que figura no informe e a nota do obtida neste
periodo.

•

A incomparecencia non xustificada (sen documento oficial) pode ser motivo de suspenso no trimestre. Pola
contra, noncaso de no poder asistir a un exame por un motivo xustificado, o profesor pode establecer outra
data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que teña do alumno ata ese
momento.

•

Copiar nun exame suporá a anulación dese exame e a obriga de facer un exame similar na seguinte
sesión que seimparta a materia.
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3. PROGRAMA DE REFORZO E RECUPERACIÓN

A) Recuperación durante o curso
A recuperación de avaliacións na ESO realizarase da seguinte forma:
Recuperarase con posterioridade a cualificación. De cada avaliación, farase polo menos unha
recuperación mediante unha proba escrita. Para a recuperación o profesor ou profesora poderá entregar
traballo específico para realizar. Ao final do curso en xuño realizarase unha recuperación baixo os criterios
sinalados no punto 5.7.2..
B) Plan de traballo para a recuperación de pendentes
O alumnado que teña a materia pendente de cursos anteriores deberá de proceder da seguinte forma:
o

Durante o curso recibirá unha serie de boletíns que deberán ser cubertos e entregados en
datas programadas ao profesor que lle imparta a materia no curso actual. Cada boletín
constará dunha colección de exercicios e problemas.

o

No caso de que o alumno aprobe a avaliación do curso actual e realice todas as actividades de
recuperación propostas durante ese período, quedará aprobada esa parte da materia.

o

No caso de que o alumno suspenda a avaliación do curso actual, terá que realizar unha proba
escrita na que se propoñerá exercicios e problemas de entre os expostos nos boletíns
realizados, dita proba suporá o 80% da nota de avaliación mentres que os boletíns serán o 20%
restante.

Para obter a nota final calculárase a media aritmética das tres avaliacións.
No caso de que esta media sexa inferior a 5, o alumno terá outra oportunidade de aprobar durante o período
comprendido entre a terceira avaliación e a final. En devandito período repasará os exercicios propostos
e realizará unha proba escrita onde se propoñerán exercicios e problemas de entre os expostos nos
boletíns.
Os traballos quedarán arquivados no Departamento ata final de curso.
Os profesores do Departamento que teñan na súa clase ao alumno ou alumna no curso 2021-2022 serán
os encargados, coordinados polo xefe do Departamento, de:
1. Entregarlle, nas datas que se indican, os enunciados dos exercicios e problemas de cada un dos
traballos.
2.
3.

Aclararlle as dúbidas que teña ao tratar de resolvelos.
Colaborar co xefe de departamento na elaboración e na corrección das probas

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA OS ALUMNOS DAS MATERIAS DE
MÚSICANA ESO
No caso da materia de libre configuración de 1º ESO (Obradoiro de música), onde a
práctica instrumental/vocal vai ser fundamental para o desenvolvemento dos obxectivos,
empregaremos unha rúbrica acorde cos estándares de aprendizaxe citados para avaliar
dita práctica musical na aula día a día. Porén, realizarase tamén ao final de cada unha
das avaliacións una proba de práctica instrumental/ vocal individual ou en grupo, que
servirá para completar a información recollida ao longo do trimestre.
No curso de 2º ESO un 20% da nota será a valoración do traballo, participación, e
comportamento na clase, un 40% referirase aos aspectos prácticos que se traballen nas
clases e o 40% restante valorará o coñecemento e comprensión de distintos conceptos
teóricos.
En 3º ESO darase tamén moita importancia ao traballo diario do alumno tanto na clase
como na casa: realización das tarefas diarias, participación activa, disposición boa cara ao
traballo. Deste xeito, en 3º de ESO un 20% da nota será para o traballo diario, un 10% da
nota será para a práctica instrumental, quedando un 70% para a proba final de cada
avaliación (20% para contidos de linguaxe musical e 50% para os contidos teóricos).
En 4º ESO un 20% da nota será para o traballo diario, un 20% para a práctica
instrumental, un 10% para o traballo da avaliación e o 50% restante para a proba escrita
do final de cada avaliación (30% contidos teóricos e 20% de linguaxe musical).
Valorarase tamén en tódolos cursos da ESO, nas probas escritas, cuestións formais e
ortográficas: boa presentación, correcta puntuación, expresión escrita axeitada ao nivel do
alumnado, ausencia de faltas de ortografía. Poderá descontarse ata un máximo dun punto
da nota desa proba final por erros de ortografía, puntuación, mala expresión escrita ou
mala presentación, tendo en conta que: cada unha das faltas de ortografía descontarán
0’1 e cada tres faltas de acentuación 0’1p.
Superarase a materia coa cualificación igual ou superior a cinco.
A nota da avaliación ordinaria dos alumnos será a media aritmética das tres avaliacións
do curso aproximando ó seguinte nº se as décimas desa media son maiores ou iguais a 5.
Por exemplo, se un alumno ten unha media das tres avaliacións de 6’75, a súa nota final
será dun 7; mentres que se un alumno ten unha media das tres avaliacións dun 6’32, a
súa nota final será dun 6.
POSIBILIDADE DE MELLORA DA NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA DURANTE O
MES DE XUÑO:
Dado que a 3ª avaliación remata nos primeiros días de xuño e as clases non rematan
hasta finais deste mes; cabe a posibilidade de mellorala nota final durante o mes de xuño.
Poderase mellorar de dúas formas:
a) Para aumentar nun punto a súa nota final; os alumnos terán que expoñer dun xeito
coherente, correcto e ordeado nas clases un pequeno traballo sobre algún dos
contidos do curso nos que mostrou menor dominio. En todo caso a temática desta
pequena exposición será dictaminada polo profesor.

b) Facendo un exame de recuperación da/s avaliación/s suspensas. Feito e avaliado
ese exame, calcularemos de novo (cunha media aritmética) a nota final. Se é
maior que a media aritmética das tres avaliacións do curso; a nota final inicial
sustituirase pola nova nota final (aproximando da mesma forma que se comentou
anteriormente). Se a nova nota final é menor que a media aritmética das tres
avaliacións do curso; manterase a nota final que pretendía mellorar sen éxito.
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DEPARTAMENTO DE DEBUXO
CURSO 2021-22
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO 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.
Bases legais:
 LOMLOE: Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.
 Consellería de Cultura, Educación e Universidade: 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.
En base á nova normativa, os criterios de cualificación e promoción do Departamento de
Debuxo para os catro cursos da ESO quedan expostos a continuación.
Unha vez outorgada ao alumnado a nota da 3ª avaliación, tal como está estipulado na nosa
Programación para o presente curso 2021-22, a nota media da avaliación ordinaria será a
media aritmética das tres avaliacións parciais do curso.
A media debe ser igual ou superior a 5 para considerar o curso como superado.
Polo tanto, unha vez acabada a 3ª avaliación e calculada a posible nota na avaliación ordinaria,
podemos atoparmos con tres tipos de alumnado, cos que imos actuar da seguinte maneira nos
días que separen a 3ª avaliación da avaliación ordinaria:
1) Alumnado cunha nota de 10 na avaliación ordinaria: Durante os días que transcorran
entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este alumnado
desenvolverá individualmente ou en pequenos grupos, segundo determine o
profesorado, tarefas de ampliación en forma de pequenos proxectos de investigación
nos que utilizará as distintas competencias e destrezas adquiridas ao longo do curso.
2) Alumnado que obtería unha nota entre 5 e 9 na avaliación ordinaria: Durante os días
que transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este
alumnado desenvolverá individualmente ou en pequenos grupos, segundo determine
o profesorado, tarefas de ampliación en forma de pequenos proxectos de
investigación nos que utilizará as distintas competencias e destrezas adquiridas ao
longo do curso. Unha avaliación positiva do traballo desenvolvido permitiralle a este
alumnado mellorar en 1 punto a nota media da avaliación ordinaria.
Segundo os criterios de avaliación definidos polo profesorado, ditas tarefas de
ampliación recibirán a valoración de SUPERADAS e outorgaranlle ao alumnado puntos
extra na nota da avaliación ordinaria; ou NON SUPERADAS, e o alumnado manterá a
nota que derive das tres avaliacións parciais segundo o disposto anteriormente.
3) Alumnado que obtería unha nota inferior a 5 na avaliación ordinaria: Durante os días
que transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este
alumnado realizará as actividades de reforzo que determine o profesorado, en relación
coas destrezas que non fosen correctamente adquiridas ao longo do curso ou

consideradas como mínimas imprescindibles. Aquel alumnado que non tivera
presentado no seu día tarefas/láminas en algunha das avaliacións poderá realizalas e
entregalas para superar a materia.
Aquel alumnado que non presente todas as tarefas/láminas pendentes ou non
presenten unha adecuación mínima ás rúbricas esixidas, a realizará unha proba escrita
estruturada da seguinte maneira:
Debuxo técnico
Debuxo artístico

20 %, ata 2
puntos
80 %, ata 8
puntos

O resultado obtido nesta proba constituirá a nota na avaliación ordinaria, sempre e
cando non sexa inferior á nota que derive das tres avaliacións parciais segundo o
disposto anteriormente; neste caso, o alumnado mantería esta nota media inicial.
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DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN
CURSO 2021-22
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO 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.
Bases legais:
 LOMLOE: Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 Consellería de Cultura, Educación e Universidade: 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.
En base á nova normativa, os criterios de cualificación e promoción do
Departamento de Relixión para os catro cursos da ESO quedan así expostos a
continuación.
Unha vez outorgada ao alumnado a nota da 3ª avaliación, tal como está estipulado
na Programación para o presente curso 2021-22, a nota media da avaliación ordinaria
será a media aritmética das tres avaliacións parciais do curso.A media debe ser igual
ou superior a 5 para considerar o curso como superado.
Polo tanto, o proceso a seguir no período que abrangue desde a 3ª avaliaciónata a
avaliación ordinaria será o seguinte segundo a nota media obtida resultante das tres
avaliacións:
1) Alumnado cunha nota de 10 na avaliación ordinaria: Durante os días que
transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación ordinaria, este
alumnado desenvolverá individualmente ou en pequenos grupos actividades de
ampliación e realización de pequenos traballos sobre diversos temas.
2) Alumnado que obtería unha nota entre 5 e 9 na avaliación ordinaria: Durante
os días que transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación
ordinaria, este alumnado desenvolverá individualmente ou en pequenos
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grupos tarefas de reforzo e ampliación consistentes en realización de fichas,
cuestionarios ou pequenos traballos de temas tratados ao longo do curso.
Unha avaliación positiva do traballo realizado suporá subir 1 punto na nota
media da avaliación ordinaria. Os alumnos que non obteñan unha valoración
positiva nestas tarefas, manterán a nota media acadada durante as tres
avaliacións previas.
3) Alumnado que obtería unha nota inferior a 5 na avaliación ordinaria: Durante
os días que transcorran entre a finalización da 3ª avaliación e a avaliación
ordinaria, este alumnado realizará as actividades de reforzo consistentes en
fichas, cuestionarios e pequenos traballospara que obteñan unha valoración
positiva conseguindo as competencias establecidas na programación. Todas as
probas escritas individuais valoraranse cun 80 % da nota e a actitude e traballo
na aula e en grupo, preguntas orais, contarán o restante 20 %, tendo en conta
os estándares de aprendizaxe. O resultado obtido nestas probas escritas e orais
constituirá a nota na avaliación ordinaria, sempre e cando non sexa inferior á
nota que derive das tres avaliacións parciais segundo o disposto anteriormente;
neste caso, o alumnado manteríaesta nota media inicial.

ADDENDA Á
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TECNOLOXÍA
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1. INTRODUCCIÓN.
A programación didáctica do Departamento de Tecnoloxía do I.E.S. Laxeiro de Lalín expón os
plantexamentos didácticos e metodolóxicos, tendo en conta o momento de transición entre a
derrogación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
(LOMCE), pero mantendo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na na Comunidade Autónoma de Galicia e a
Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa.
Hai unhas modificacións da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro na a Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación(LOE), a LOMLOE.
A presente programación pretende integrar a partir dos coñecementos utilizados en cada unha
das unidades, as competencias clave, capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos
propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades
e a resolución eficaz de problemas complexos.
Según a Disposición transitoria segunda bis, da LOMLOE sobre os Estándares de aprendizaxe
avaliables.
Ate a implantación das modificacións introducidas nesta lei relativas ao currículo, á organización e
aos obxectivos de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, os estándares
de aprendizaxe avaliables, a que se refire o artigo 6 bis, tras a redacción da Lei orgánica 8/2013, do
9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, terán carácter orientativo.
NOVA NORMATIVA SOBRE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN ESO E BAC.

-LO 3/2020, 29 decembro, LOMLOE.
-RD 984/2021, 16 novembro, polo que se regulan a avaliación, a promoción e a titulación na ESO,
Bacharelato e FP.
-ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola que se regula os criterios de promoción e titulación da ESO
e Bacharelato que nos AA 8, 10, 14 e 15.

De acordo coa Disposición transitoria cuarta da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se
actualiza a normativa de avaliación das ensinanzas de Educación Primaria, ESO e Bacharelato no
sistema educativo de Galicia, facemos a adenda a programación do curso 2021/22 no apartado da
avaliación.

2. PROMOCIÓN E TITULACIÓN NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.
2.1.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
(ESO)

Os criterios de promoción na ESO son superar todas as materias ou ámbitos cursados, ou ter
avaliación negativa nunha ou dúas materias. Ademais, no caso de ter máis de dúas materias
suspensas, a norma establece catro criterios que se teñen que dar simultaneamente:
1. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea
matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.
2. Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle
permite seguir con éxito o curso seguinte.
3. Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación. Por exemplo se
o alumno ou alumna tivo un problema familiar, doenza...
4. Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa
evolución académica. Por exemplo manter o grupo de iguais.
2.2.

OS CRITERIOS DE TITULACIÓN NA ESO.

Os criterios de Titulación na ESO son superar todas as materias ou ámbitos cursados, ou que se
cumpran simultaneamente as seguintes tres condicións :
1. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea
matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.
2. Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias
establecidas. Para acreditar esta condición resulta máis práctico demostrar que non as
adquiriu.
3. Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da
etapa. Para acreditar esta condición resulta máis práctico demostrar que non os
acadou.

2.3.

AVALIACIÓN NA ESO

A avaliación é continua na medida en que forma parte dos procesos de ensino e aprendizaxe
e ten carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se

producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de
adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o
proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. A avaliación
progresiva é aquela na que en cada momento do curso, estase a traballar e avaliar todo o
anteriormente traballado ao longo del.

Haberá 3 Avaliacións Informativas e a Avaliación Final (queda eliminada a Evaluación
extraordinaria de setembro). A 3ª Avaliación a partir do 6 de xuño e a Avaliación Final a partir do 22
de xuño.
O período comprendido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de
apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización.
Existe a posibilidade de poder superar na avaliación final a cualificación obtida como resultado de
aplicar os resultados das tres avaliacións anteriores. Para este departamento será a nota media das
tres avaliacións, como recolle a Programación.
Se como resultado das tres avaliacións anteriores xa se obtivera unha cualificación positiva esta
nunca poderá ser negativa nin tampouco será inferior en ningún caso. A cualificación definitiva das
materias ou ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.
Por tanto xunto a 3ª Avaliación elaborarase un informe por cada docente cas Actividades de
Recuperación, incluirá os Elementos Curriculares, Obxectivos, Competencias e Criterios de
Avaliación nos que o alumnado non acadou o nivel de desempeño e ten que recuperar.
Criterios de calificación na avaliación final
Queda expresamente prohibido a entrega ou realización de calquer traballo fora das horas de
clase para recuperar ou subir a nota da 3ª avaliación na avaliación final.
1. Criterios de calificación en 2º de ESO en Tecnoloxía
Alumnado con materia suspensa, repaso para recuperar a materia e realización de examen
e/ou boletín práctico, incluindo a realización dun proxecto. Cada alumno terá que recuperar as
avaliacións suspensas.
Para o alumnado con materia aprobada: repaso co alumnado suspenso e realizarán uns
boletíns con actividades máis avanzadas. Tamén poderían subir a nota ca realización dun proxecto
na aula. Este alumnado podería subir a nota na avaliación final según a nota do boletín ou o
proxecto ata un máximo de 1 punto.
2. Criterios de calificación en 2º de ESO en Programación
Alumnado con materia suspensa, repaso para recuperar a materia e realización de examen
e/ou boletín práctico. Cada alumno terá que recuperar as avaliacións suspensas.

Para o alumnado con materia aprobada: repaso co alumnado suspenso e realizarán uns
boletíns con actividades máis avanzadas, de reforzo e afondar. Este alumnado podería subir a nota
na avaliación final según a nota do boletín ata un máximo de 1 punto.
3. Criterios de calificación en 3º de ESO Tecnoloxía
Faranse boletíns de exercicios de cada trimestre para realizar en clase antes da avaliación
final.
Haberá 3 tipos de boletíns: un de contidos mínimos para alumnado suspenso e para
recuperar a materia.
Boletíns de cada avaliación para alumnado aprobado. Levarán una nota numérica de 0 a 10 e
poderán subir a nota media do curso un máximo de 1 punto na avaliación final.
Para o alumnado con unha nota de 10 na 3ª avaliación tamén se disporá de actividades de
ampliación.

4. Criterios de calificación en 4º de ESO TIC
Faranse actividades de cada trimestre para realizar en clase nos ordenadores da aula antes
da avaliación final.
Haberá 3 tipos de actividades: un de contidos mínimos para alumnado suspenso e para
recuperar a materia.
Actividades para o alumnado aprobado. Levarán una nota numérica de 0 a 10 e poderán
subir a nota media do curso un máximo de 1 punto na avaliación final.
Para o alumnado con un 10 na 3ª avaliación tamén se disporá de actividades de ampliación.

5. Criterios de calificación en 4º de ESO Tecnoloxía
Alumnado con materia suspensa, repaso para recuperar a materia e realización de examen
e/ou boletín práctico. Cada alumno terá que recuperar as avaliacións suspensas.
Para o alumnado con materia aprobada: repaso co alumnado suspenso e realizarán uns
boletíns con actividades máis avanzadas, de reforzo e afondar. Este alumnado podería subir a nota
na avaliación final según a nota do boletín ata un máximo de 1 punto.

3. PROMOCIÓN E TITULACIÓN NO BACHARELATO.
3.1.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN NO BACHARELATO

De primeiro a segundo de Bacharelato a promoción producirase cando supere todas as
materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Para os efectos
deste punto, só se computarán as materias que como mínimo a alumna ou o alumno deben cursar en
cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará

LGL, con independencia de que as alumnas e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito
bloque.

3.2.

OS CRITERIOS DE TITULACIÓN NO BACHARELATO

Os criterios de Titulación son ter avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de
Bacharelato. Logo, a norma establece unha excepcionalidade na que se indica que tamén poderá
obter o título de Bach o alumnado que teña todas as materias superadas agás unha, e se cumpran
simultaneamente os seguintes catro criterios:
1. Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias e os
obxectivos vinculados a ese título.
2. Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da
alumna ou do alumno na materia.Terase en conta o protocolo de absentismo escolar da Consellería
de Educación.
3. Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa
avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. Neste apartado o alumnado deberá
presentarse a todos os exames.
4. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa
cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola
que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo
considerarase
a
nota
numérica
obtida
na
materia
non
superada.
3.3.

AVALIACIÓN EN 1º DE BACHARELATO.

Haberá 3 Avaliacións informativas. A 3ª coincidirá ca Avaliación Final, que será a partir do 6 de
xuño. Queda eliminada a Avaliación Extraordinaria de setembro que agora pasa a Xuño e será a
partir do 22 de Xuño.
No primeiro curso de BAC, o período comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria
ata a o remate do período lectivo dedicarase á preparación e realización das probas extraordinarias,
e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización.
3.4.

AVALIACIÓN EN 2º DE BACHARELATO

Haberá 3 Avaliacións informativas. A 3ª coincidirá ca Avaliación Final que será previsiblemente o
18 de Maio. A avaliación extraordinaria será o 22 de xuño.
--------------------Juan José Rodríguez Siaba
Xefe Departamento Tecnoloxía

