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XUSTIFICACIÓN 

 

Tras a publicación 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 elaboramos este documento que modifica os 

procedementos e instrumentos da avaliación da ESO debido ao cambio de normativa 

establecido polo Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Este documento 

modifica o apartado 7.3 da Programación didáctica do Departamento de Lingua e Literatura 

castelá do curso 2021/2022 do IES de Melide e recolle os seguintes aspectos:  

 

AVALIACIÓN DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Criterios de recuperación da materia  

O alumnado con partes suspensas da materia presentarase a unha proba final. A nota mínima 

para superar esa proba é 5. A calificación da proba final ponderará o 70% na calificación final, 

mentres que o 30% restante será a media aritmética das avaliacións restantes. Se o resultado 

da suma da ponderación anterior é menor de 5 e o alumno acada una nota mínima de 5 na proba 

final, a nota final na materia será 5. Sempre que o resultado de dita ponderación sexa superior 

a 5, poderá ser redondeada á alza ou á baixa en función do traballo, actitude e traxectoria xeral 

durante o curso académico.  

 

Criterios de calificación da materia na Avaliación Final do 22 de xuño 

a. Alumnado coa totalidade das avaliacións suspensas, ou con algunha das avaliacións 

suspensas:  

 

O alumnado fará actividades de repaso e reforzo, coa finalidade de superar con éxito 

unha proba final á que terá a obriga de presentarse na data establecida e na que terá 

que obter una nota mínima de 5 para superar a materia. As actividades feitas na clase 

axudarán á preparación de dita proba, versando sobre contidos mínimos que debe 

acadar o alumno para superar a materia.  

A nota que aparecerá no boletín do alumno será a resultante de ponderar o 70% da nota 

da proba da avaliación final e o 30% da nota media das avaliacións restantes, non 

podendo ser inferior a 5 si na proba final acada esta nota mínima.  De ser superior a 5 

esta nota poderá ser redondeada á alza ou a baixa. 

 

 



b. Alumnado coa materia aprobada en todas as avaliacións:  

 

O alumnado que teña as tres avaliacións do curso aprobadas realizará durante o 6 ao 22 

de xuño exercicios e actividades propostas polo profesor da materia de repaso e reforzo 

de todo o curso segundo as necesidades do grupo (actividades de repaso, boletíns de 

reforzo, comentarios, actividades de escritura creativa, actividades de ampliación, etc.). 

Ditas actividades serán avaliadas podendo incrementar ata 1 punto a nota. 

A nota da avaliación final para o alumnado con todas as avaliacións aprobadas será o 

resultado da media aritmética da primeira, segunda e terceira avaliación, podendo 

incrementarse ata un punto máximo pola realización das actividades propostas desde o 

6 ao 22 de xuño. O rendondeo, á alza ou á baixa, farase en función do traballo, actitude 

e traxectoria xeral do alumno durante todo o curso. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA A EVALUACIÓN FINAL DO ALUMNADO CON TODAS AS 

AVALIACIÓNS APROBADAS 

Nota media da 1ª, 2ª y 3ª avaliación 100% 

Actividades puntuables* Ata 1 punto + 

* A nota das actividades puntuables virá determinada por:  

1. A entrega das tareas por parte do alumno/a no prazo sinalado. 

2. A calidade das tarefas entregadas. 


