
Concreción dos aspectos relativos á avaliación, que actualizan, 

siguindo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, os recollidos na programación anual do 

departamento de Língua Castelá e Literatura para o curso 2021-2022 

 

Seguen a ser de aplicación os criterios e procedementos de avaliación que constan no punto 8 da 

programación didáctica anual deste departamento. 

Con respecto ao período que abrangue dende o 6 ao 22 de xuño, poden darse duas alternativas: 

 

A--Para o alumnado que non teña a materia superada a 6 de xuño. 

 Prepararanse actividades variadas que traballen os mínimos esixibles para cada estándar de 

aprendizaxe que non estea superado, e que aparecen recollidos no punto 4 da programación 

didáctica. Practicaranse na aula guiados pola profesora en todo momento e secuenciándoas no 

período de tiempo que abrangue do 6 ao 21 de xuño. 

Si o alumnado vai evolucionando positivamente ao longo deses días, darase como superada a 

materia. 

Para poder comprobar de forma obxectiva esta evolución, adxudicaranselle ao alumnado durante 

eses días distintas e variadas actividades que recollan todos estes estándares de aprendizaxe e ao 

final da práctica de cada un deles deberán demostrar de forma autónoma, mediante unha proba 

escrita, que asimilaron ben os contidos e que está preparado para afrontar sin dificultades a materia 

o próximo curso.  

A nota final será o resultado da media das tres avaliacións parciais, sustituíndose para iso a nota 

obtida naquel momento, pola obtida tras estas probas, sempre e cando sexa superior á obtida con 

anterioridade. Si algún alumno/a ten suspenso todo o curso con menos dun 3, só podrá acadar una 

nota media final non superior a 5. 

Durante este período de tempo, aos alumnos que teñan a asignatura pendente doutros cursos e 

non a superasen no mes de Maio, tamén se lles entregarán actividades para que teñan unha nova 

oportunidade para aprobala, seguindo o mesmo procedemento que o seguido na asignatura do curso 

actual. 

 

B-Para o alumnado que teña a materia superada a 6 de xuño. 

Estes alumnos poderán completar a súa aprendizaxe na asignatura durante estes días. Para que 

poidan conseguilo propondránselle traballos relacionados coa asignatura que poidan realizar de 

unha forma máis autónoma, ben en grupos ou individualmente. 

Estes traballos estarán pautados polo seu profesor para que poidan ser puntuados ata un 1 punto 

e poder así perfilar a sua nota final. 

Subirán a sua nota se traballan con interése e boa actitude, NUNCA a baixarán na nota final de 

Xuño, que será o resultado da media das cualificacións obtidas nas tres avaliacións parciais e a 

suma de ata un punto, coma xa explicamos con anterioridade. 


