
 

Addenda á programación didáctica do Departamento de Física e Química 
do curso 2021/2022. 
 

1. Concrecións metodolóxicas para a ESO no período comprendido entre 
o 6 de xuño e o 22 de xuño:  
 

1.1. Reforzo co alumnado con parte da materia suspensa  

Deseñaranse actividades de reforzo específicas para cada avaliación que precise ser 
recuperada polo alumnado. Desta forma orientarase aos alumnos para á realización das 
probas de recuperación que deberán facer durante este período. 
 

1.2. Alumando coa materia aprobada  

Con este alumnado realizaranse actividades de ampliación ou consolidación segundo as 
características de cada grupo. 
 

2. Criterios sobre a avaliación e a cualificación para ESO 
 

2.1. Procedemento para acadar a nota da 3º avaliación  
A nota da terceira avaliación calcularase segundo o procedemento fixado en cada curso 
para a primeira e segunda avaliación na programación didáctica do Departamento de 
Física e Química para o curso 2021-2022. 
 

2.2. Procedemento para recuperación das partes da materia non superada.  
Os alumnado ten, tal e como se fixa na programación, a oportunidade de realizar dúas 
probas de recuperación tras a primeira e segunda avaliación. 
Se aínda así non as recupera ou suspende a terceira avaliación: Entre o 6 e o 22 de xuño 
o alumnado que teña unha ou varias avaliacións suspensas fará unha proba de 
recuperación das mesmas.  
 

2.3. Procedemento para acadar a nota final. 
 

a) Alumnado coas 3 avaliacións aprobadas a data 6 de xuño: 
 A nota final calcularase facendo a media das notas das tres avaliacións.  
 As actividades realizadas polo alumnado no período comprendido entre o 6 de 

xuño e o 22 de xuño afectarán ao redondeo desta nota final, que poderá ser á 
alza ou á baixa. 

 

b) Alumnado con algunha das avaliacións non superada a data 6 de xuño:  
 A nota da ou das avaliacións que o alumnado tiña suspensas recalcularase como 

unha media ponderada na que contará un 40 % a nota orixinal da avaliación e o 
60% a nota da proba de recuperación. Se a proba de recuperación está aprobada 
(5 sobre 10), o alumno recupera a avaliación aínda que a media ponderada sexa 
menor que 5 e, polo tanto, a nota da avaliación será un 5. 

 A nota final calcularase facendo a media das tres avaliacións (substituíndo a nota 
das avaliacións suspensas pola recalculada coa media ponderada anterior).  

 Para aprobar a materia será necesario ter unha media das tres avaliacións igual 
ou superior a 5 e polo menos un 3 sobre 10 en cada avaliación. 

 As actividades realizadas polo alumnado no período comprendido entre o 6 de 
xuño e o 22 de xuño afectarán ao redondeo desta nota final que poderá ser á 
alza ou á baixa. 


