
ADDENDA: MODIFICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DA MATERIA 

DE PORTUGUÉS PARA O CURSO 2021-2022 

 

   En cumprimento 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, o procedemento de avaliación das materias de 

Portugués Lingua Estranxeira (1ª lingua) e Lingua Portuguesa (2ª lingua) para o curso 2021-

2022 aplicarase do seguinte xeito: 

 

1)  ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA  

 

   Realizada a 3ª avaliación, a orde de actuacións nas últimas semanas do curso (xuño) variará en 

función da existencia ou non de alumnado coa materia pendente: 
 

1.1 Grupos con alumnado suspenso: tódolos alumnos do grupo realizarán as mesmas 

actividades de revisión da materia (contidos básicos), de forma que os que deben recuperala 

poidan facelo na avaliación final. O resto do alumnado será avaliado polo seu traballo e 

participación no repaso con ata 1 punto máis na súa nota media do curso (ou, en sentido 

contrario, ata 1 punto menos se non realizase as actividades propostas e mostrase unha 

actitude claramente contraria ó desenvolvemento das clases previas á avaliación final). 
 

1.2 Grupos coa totalidade do alumnado aprobado: neste caso programaranse actividades que, 

sen deixar de se relacionaren coa materia, presentarán, polo xeral, un carácter máis lúdico da 

aprendizaxe: comprensión de vídeos na lingua obxecto de estudo, concursos en portugués, 

xogos de palabras, traballo fonético con cancións, lectura e declamación de poemas, 

trabalinguas, textos humorísticos e banda deseñada; proxección de películas ou series na 

lingua da materia, apoiadas con subtítulos na mesma se o nivel do alumando así o requirise e 

outras tarefas que, chegado o momento, se considerasen de interese para esta fase do curso. 

 

 

2) BACHARELATO 

 

2.1  No 1º curso do Bacharelato, dado que todo o alumnado deberá estar avaliado a partir do 

6 de xuño de 2022, deseñaranse actividades diferenciadas para os/as alumnas que precisaren 

recuperar a materia e os/as que xa a superaron. Durante o período precedente á avaliación 

extraordinaria, atenderanse as dúbidas do alumnado suspenso (que traballará os contidos do 

curso coas probas do mesmo e outras específicas deseñadas para a revisión xeral da materia) 

e o resto traballará, sempre que sexa posible, cun soporte informático, onde editarán textos do 

seu interese e practicarán a elaboración de traballos a ordenador; iniciarase, así mesmo, o 

contacto con estudantes portugueses do mesmo nivel ou semellante a través do intercambio 

de e-mails, etc. e proxectaranse vídeos ou películas en distintas variantes lusófonas.  

 



2.2   Modificacións relacionadas coa materia no 2ª curso do Bacharelato 

 

 O alumnado que, non tendo cursado esta materia con anterioridade, se matricule nela 

como primeira lingua estranxeira (PLE II) en 2º de Bacharelato, terá pendente a 

correspondente materia de 1º de Bacharelato. Tal como se recolle na programación, 

a súa cualificación dependerá da media obtida no nivel actual (2º) ata o momento de se 

producir a avaliación de pendentes e en ningún caso será inferior á de 2º BAC.  

 Para a superación da dita materia, o alumnado deberá realizar as correspondentes 

probas parciais do nivel (seis en total), mesmo se non tivese asistido ás clases. 

Ademais, e tal como se recolle nos criterios de cualificación, terá unha penalización de 

1 punto por inasistencia, polo que deberá alcanzar unha media aritmética dun 6 para 

a superación da materia en igualdade de condicións co resto dos/as alumnos. 

 Ademais, se se dese a situación de que un alumno ou alumna teña esta materia como 

único suspenso do Bacharelato, poderase acoller á situación de excepcionalidade 

indicada no artigo 15 (punto 3) da Orde para a súa titulación. Este departamento 

considera a estes efectos que a inasistencia continuada e inxustificada ás clases 

constitúe un impedimento para que un/ha alumno/a poida acollerse á excepcionalidade 

referida.  

 


