
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: IES Monte da Vila 

CURSO: 2022-2023 

MATERIA: Física e Química (FQ) 2ºESO e 4º ESO, Ciencias Aplicadas á 

Actividade Profesional (CAAP), Física (F) e Química (Q). 

DEPARTAMENTO: Física e Química 

DATA: Xaneiro 2023. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ORDE do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 
CURSO 2022/2023 
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Os procedementos e criterios de avaliación son os establecidos no epígrafe 7 da 

programación didáctica, que se resumen na seguinte táboa: 

 

Procedemento de avaliación ESO (%) 1º BAC (%) 2º BAC (%) 

Observación Sistemática 20 20 10-0* 

Probas Específicas 60-80* 70-80* 80-100* 

Producións do Alumnado 20-0* 10-0* 10-0* 

 

* As porcentaxes das Probas Específicas e das Producións do Alumnado (que se avaliarán mediante as 

rúbricas do apartado 2 da programación) están vinculadas, e poden oscilar dependendo de que se pidan máis 

ou menos producións, da súa relevancia ou de que non se pida ningún traballo nun trimestre. Neste último 

caso, a nota das Producións do Alumnado recaería sobre as probas específicas.. 

 

A cualificación de cada avaliación, será a media ponderada dos procedementos da táboa 

anterior. A avaliación quedará superada se o resultado é cinco ou máis de cinco puntos.  

A nota no boletín informativo trimestral redondearase ó enteiro máis próximo se o primeiro 

número decimal da cualificación é cinco ou máis de cinco. 

O cálculo da nota da avaliación ordinaria farase tomando os datos cuantitativos obtidos para 

o cálculo da nota trimestral e non a do boletín informativo trimestral.  

 

➢ Procedemento de recuperación 

A recuperación do alumnado con dificultades de aprendizaxe estará en función das 

necesidades detectadas, podendo levarase a cabo unha ou varias das seguintes 

ferramentas: 

 Medidas de reforzo: durante as clases, solicitando a súa intervención con preguntas 

sinxelas sobre o que se está explicando ou se explicou, resolución de problemas paso a 

paso, resolución de dúbidas nos tempos de lecer, exercicios de reforzo, etc.  

 Recuperación de avaliacións non superadas: De non superar a primeira ou a segunda 

avaliación, poderá realizarse unha proba de recuperación ó inicio do seguinte trimestre, á 

elección do profesor, tendo en conta a evolución do alumno/a e a súa resposta ás 

medidas de reforzo ó longo do trimestre. A recuperación da terceira avaliación, de ser 

necesaria, farase antes da avaliación ordinaria. 

En calquera caso, realizarase unha proba de recuperación dos trimestres non superados 

antes da avaliación ordinaria, no mes de maio en 2ºBAC e para o resto de cursos no mes 

de xuño. 

➢ Se no trimestre non superado se avalían contidos de física ou de química, 

realizará a recuperación de dito trimestre.  

➢ Se o trimestre non superado corresponde a contidos da materia de química e de 

física, realizará a recuperación da parte do trimestre non superada.  
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  A nota obtida nas probas de recuperación, de ser superior á das probas previas 

substituiría á que estaba pendente, e de ser inferior mantense a que xa tiña.  

  A nota da recuperación do trimestre será a obtida aplicando os mesmos criterios que 

se establecen para ese trimestre na programación didáctica. Estas consideracións 

refírense á parte correspondente ás probas específicas avaliadas mediante os controles 

de avaliación. As cualificacións obtidas polos demais procedementos e instrumentos de 

avaliación ó longo do curso non se verán modificadas.  

 

➢ Avaliación: 

 Avaliación ordinaria: 

A nota da avaliación ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións unha vez 

realizadas as recuperacións correspondentes (no caso de que as houbera). O cálculo 

desta media farase tomando os datos cuantitativos obtidos para o cálculo da nota 

trimestral e non a do boletín informativo trimestral.  

Se a media aritmética das tres avaliacións é 5 ou máis de 5 puntos a materia quedará 

aprobada.  

 

 Avaliación extraordinaria en bacharelato:  

O alumnado que non acade unha avaliación positiva na avaliación ordinaria, terá dereito 

a realizar unha proba extraordinaria. Realizarase unha única proba por nivel no día e 

hora fixados polo centro, e tratará sobre os contidos da programación impartidos durante 

o curso. Os criterios de cualificación da proba extraordinaria serán os seguintes: 

❖ A proba cualificarase de 0 a 10 puntos. 

❖ Considerarase aprobada a materia se o alumno acada unha cualificación igual 

ou superior a 5 puntos. Se o primeiro número decimal da proba é cinco ou máis 

de cinco, a nota redondearase ó enteiro máis próximo. 

 

➢ No primeiro curso de bacharelato, no período abranguido desde a avaliación ordinaria ata o 

remate do período lectivo dedicarase á preparación da proba extraordinaria, e a actividades de 

reforzo e de ampliación.  

➢ No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a avaliación ordinaria ata as 

datas de celebración das probas extraordinarias impartiranse clases, segundo a organización do 

centro, co fin de preparar o alumnado para a realización das probas de avaliación para o acceso 

á universidade e da proba extraordinaria 

 

 


