
ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS DO CURSO 2021-2022 
 
 
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 
 

1. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS PARA A ESO: 
 
No período comprendido entre o 6 de xuño e o 22 de xuño, todo o alumnado realizará actividades escritas 
e/ou orais de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e/ou consolidación dos contidos traballados durante 
o curso. 
 

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA ESO: 

 Realizaranse tres avaliacións durante o curso e unha avaliación final ordinaria a finais de xuño. 
 

 En cada avaliación terase en conta: 
 Cun peso do 10% : 

Respostas e preguntas, actitude fronte á materia e a realización e entrega de tarefas no prazo 
fixado. 

Valorarase negativamente a impuntualidade, a interrupción inxustificada da clase, a falta de 
respecto ao profesor ou profesora e os compañeiros, o incumplimento das normas… 

 Cun peso do 90%: 

A media aritmética das probas escritas. 

 Para  aprobar cada avaliación, o alumno debe obter unha nota superior ou igual a 3 sobre 10 en cada una 
das probas escritas da mesma e unha cualificación superior ou igual a 5 sobre 10 na avaliación. Realizaráse 
o mesmo procemento en todas as avaliacións, incluida a terceira avaliación. 

 Para aprobar a materia será necesario ter unha media das tres avaliacións superior ou igual a 5 e polo 
menos, un 3 sobre dez en cada avaliación. A nota media das tres avaliacións poderá ser incrementada ou 
disminuida ata 1 punto, dependendo de se o alumnado realiza ou non, os traballos e tarefas encomendadas 
polo profesorado durante período comprendido entre o 6 de xuño e o 22 de xuño.  

 Recuperacións: a semana antes da avaliación ordinaria o alumnado que non teña aprobada a materia, 
terá unha proba de recuperación na que se examinará dos contidos impartidos nas avaliacións que non teña 
superadas. A nota media do curso será a media aritmética das notas de cada avaliación ou, no seu caso, 
das notas das recuperación das avaliacións suspensas. 

 

 

 
 


