
ADDENDA  Á PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ARTES 

PLÁSTICAS PARA O CURSO 2021/22 

Co fin de realizar a adecuación da programación didáctica á Orde do 25 de 

xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación de educación 

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia, o departamento acorda modificar os seguintes puntos da 

mesma: 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Concrecións metodolóxicas  para a ESO: 

No período comprendido entre o 6 de xuño e o 22 de xuño, todo o 

alumnado, tanto os que teñan aprobadas as tres avaliacións como os que 

teñan algunha non superada, deberán realizar obrigatoriamente as 

actividades de repaso, apoio, reforzo, recuperación, ampliación ou 

consolidación dos contidos traballados durante o curso que se propoñan. 

 Criterios de avaliación e cualificación  na ESO: 

 

- Procedemento para acadar a nota da 3ª avaliación: 

O procedemento será o mesmo que nas outras avaliacións. 

- Procedemento para  a recuperación  das partes da materia  non 

superadas: 

O alumnado que teña algunha avaliación non superada deberá 

recuperala  do mesmo xeito que está especificado na programación, 

e dicir, mediante a realización e presentación dos traballos 

individuais que non presentou no trimestre mais a realización dunha 

proba teórica, os cales se valorarán nunha proporción para  obter a 

nota do 60% e 40% respectivamente. 

- Procedemento para acadar a nota final: 

O alumnado que teña algunha avaliación non superada a data 6 de 

xuño, ademais de ter realizadas todas as tarefas individuais 

propostas na avaliación suspensa, deberá realizar unha proba teórica 

correspondente ós contidos non superados, sendo a mesma 

valoración do apartado anterior. 

Ó alumnado que teña superadas as tres avaliacións, a nota final será 

a que resulte da media aritmética das obtidas nas avaliacións 

redondeada ó enteiro mais próximo, podéndose modificar dita nota 

na avaliación ordinaria en 1 punto, tanto á alza como á baixa en 

función da valoración traballo obrigatorio realizado polo/a alumno/a 

durante as clases do 6 ao 22 de xuño. 


