
ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 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.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 e)Concrecións metodolóxicas para ESO:  

• No período comprendido entre o 6 de xuño e o 22 de xuño aplicaranse as seguintes: 

 ◦ Reforzo co alumnado con parte da materia suspensa: o alumnado que non acade o aprobado 

nas materias impartidas polo Departamento de Xeografía e Hª realizará actividades de 

recuperación correspondentes as partes non superadas de cara a reforzar os seus contidos 

diseñadas polo profesorado das respectivas materias. Orientarase o alumnado de cara a 

realización de probas finais de recuperación. 

 ◦ Alumnado coa materia aprobada: este alumnado realizará actividades de reforzo , e no caso 

de materias que  teñan continuidade realizaranse actividades de ampliación diseñadas polo 

profesorado das respectivas materias. 

 g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación para ESO:  

◦ Procedemento para acadar a nota da 3º avaliación ; o procedemento será o mesmo que nas 

outras avaliacións. 

 ◦ Procedemento para recuperación das partes da materia non superada; o alumnado con  

partes  das materias suspensas  deberá realizar unha proba final ordinaria, nas que se avaliarán 

os puntos contemplados no plan individualizado de recuperación  de cada alumno, das partes 

non superadas das materias do Departamento .  

◦ Procedemento para acadar a nota final ; 

- Alumnado coas tres avaliacións aprobadas:  a este alumnado faraselle unha media aritmética 

coa nota das tres avaliacións aprobadas, podendo incrementarse ou baixarse a nota final desta 

media ata 1 punto para o alumnado, segundo a realización das actividades de reforzo ou 

ampliación 

- Alumnado con materia pendente: este alumnado fara  unha proba final ordinaria sobre as 

partes non superadas das materias do Departamento, sendo necesario alcanzar nesta proba 

unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para acadar o aprobado na materia 

correspondente. A nota final  na materia que , será un cinco na mesma, para o alumno aprobado 

na proba final. 

 

 

 

 


