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Adaptacións correspondentes á ESO 
 
Xeografía e Historia    (1º, 2º, 3º e 4º de ESO) 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a. O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 70% da cualificación corresponderá ás probas escritas, das cales 

haberá un mínimo de dous por trimestre.  

ii. Un 30% da cualificación dependerá do conxunto de actividades 

realizadas. Isto inclúe o traballo diario (tarefas indicadas e 

recollidas no caderno do alumnado), traballos indicados 

(realizados de xeito individual ou en grupo), a participación na aula 

e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. O 

resultado da cualificación ordinaria será a media aritmética da nota 

obtida en cada un dos trimestres, ao que poderá sumarse ata un 

punto en función do resultado obtido nas actividades realizadas 

entre a terceira avaliación e a avaliación final.  

c. O procedemento de recuperación será o seguinte:  

i. Para a primeira e segunda avaliación levaranse a cabo medidas de 

atención temperá. Para cada caso, e tendo en conta a evolución do 

alumno/a, o docente poderá empregar unha ou varias das seguintes 

ferramentas: 

1. Reforzar os contidos e actividades relacionadas con 

estándares que se desenvolven ao longo de todo o curso 

(tales como os relacionados coa investigación ou a análise 

de fontes documentais).  

2. Entregar boletíns de actividades de reforzo para superar 

aqueles estándares que non estiveran adquiridos nun grado 

mínimo de consecución no anterior trimestre.  

3. Realizar unha proba de recuperación dunha avaliación 

suspensa ao longo do seguinte trimestre a aquel no que se 

obtivo un resultado negativo.  
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ii. En calquera caso, realizarase unha proba de recuperación da 

primeira, segunda, ou ambas avaliacións non superadas antes de 

que teña lugar a terceira avaliación.  

iii. De non superar a terceira avaliación (ou continuar a ter avaliacións 

pendentes) o alumnado terá dereito á realización dunha proba 

escrita que posibilite superar o curso, e que terá lugar antes da 

avaliación final.   

iv. Nos casos en que sexa necesario levar a cabo unha proba de 

recuperación, o alumno/a deberá obter unha nota mínima de 5 

sobre 10 para superar a proba correspondente e recuperar a 

avaliación (ou avaliacións) suspensas. De ser positivo, o resultado 

obtido na proba substituirá o da avaliación ou avaliacións 

suspensas. 

d. Recuperación da materia pendente: 

i. O alumnado da ESO que teña unha ou varias materias pendentes 

de cursos anteriores recibirá materiais e un seguimento particular 

por parte do docente que lle imparte clase, e realizará unha proba 

escrita no mes de maio. 

ii. O valor da proba escrita do mes de maio terá un valor do 40% da 

cualificación. 

iii. O 60% restante pertencerá a actividades a realizar antes da data do 

exame, correspondentes aos boletíns entregados polo profesorado.   

iv. No caso de non superar a materia en maio, o alumnado que teña a 

materia suspensa poderase presentar a unha proba escrita en xuño, 

que terá as mesmas características que a do nivel correspondente. 

Neste caso, o alumno deberá obter unha nota mínima de 5 sobre 

10 para superar a materia.  

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación 

e a avaliación final:  

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a 3ª avaliación: 

i. Empregaranse actividades de ampliación, investigación e titoría 

para que sexa posible subir a cualificación numérica final, 

principalmente naquelas avaliacións ou estándares concretos nos 

que o alumno obtivera peores resultados.  
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ii. A cualificación numérica final poderá subirse en ata un punto.  

iii. Os instrumentos empregados poderán ser: 

1. Recensións sobre lecturas e/ou materiais audiovisuais 

recomendados 

2. Traballos de investigación e/ou exposicións  

3. Producións do alumnado (p.ex.: podcast, vídeo, narración 

histórica, etc.). 

4. Boletíns de exercicios  

5. Probas escritas.  

b. Alumnado cunha ou varias avaliacións suspensas ao finalizar a 3ª 

avaliación:  

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

daquelas avaliacións suspensas.  

ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita, que poderá 

incluír unha ou máis avaliacións suspensas: 

1.  De ser positivo, o resultado obtido na proba substituirá o 

da avaliación ou avaliacións suspensas. 

2. A nota mínima para superar a proba será dun 5.  

iii. A maiores, o alumno poderá levar a cabo un traballo voluntario de 

reforzo, que será tido en conta só de forma positiva, e que poderá 

sumar ata un punto ao resultado da proba. Este traballo voluntario 

poderá incluír unha ou varias das seguintes posibilidades: 

1. Recensión sobre unha lectura e/ou material audiovisual 

recomendado. 

2. Traballo de investigación e/ou exposición. 

3. Produción do alumno/a (p.ex.: podcast, vídeo, narración 

histórica, etc.). 

4. Boletín de exercicios.  
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Adaptacións correspondentes a Bacharelato por materias 
 
Fundamentos da Arte I (1º de Bacharelato) 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a. O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 80% da cualificación corresponderá ás probas escritas 

ii. Un 20% dependerá das actividades. Isto inclúe o traballo diario 

(tarefas indicadas e recollidas no caderno do alumnado), traballos 

indicados (realizados de xeito individual ou en grupo), a 

participación na aula e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A 

ponderación da cualificación ordinaria será a media aritmética do 

resultado obtido en cada un dos trimestres.  

c. O procedemento de recuperación será o seguinte:  

i. Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá 

dereito a realizar un exame de recuperación antes da avaliación 

ordinaria. 

ii. Aqueles estudantes que non superen o curso na avaliación final 

deberán realizar unha proba escrita antes da avaliación 

extraordinaria, e que terá en conta a totalidade dos contidos 

impartidos ao longo do curso. 

iii. En calquera dos anteriores casos, o alumno/a deberá obter unha 

nota mínima de 5 sobre 10 para superar a proba correspondente e 

recuperar a avaliación (ou avaliacións) suspensas. De ser positivo, 

o resultado obtido na proba substituirá o da avaliación ou 

avaliacións suspensas. 

d. Recuperación da materia pendente: 

i. O alumnado coa materia pendente de Bacharelato deberá superar 

cunha nota mínima de 5 os exames estipulados por lei e 

convocados por Xefatura de Estudos. 
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ii. O profesorado que realice o seguimento deste alumnado poderá 

asignar tarefas que reduzan a carga de contidos dos exames, en 

caso de superarse positivamente.   

iii. O seguimento da materia pendente “Fundamentos da Arte I” 

levarase a cabo por parte do docente que imparta Fundamentos da 

Arte II ao alumno/a. 

iv. No caso de obter unha cualificación negativa, o estudante terá a 

posibilidade de recuperar a materia no período comprendido entre 

a avaliación final e a avaliación extraordinaria, debendo realizar 

unha proba que terá en conta a totalidade dos contidos impartidos 

ao longo do curso. 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 

final e a avaliación extraordinaria:  

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a avaliación ordinaria: 

i. Empregaranse actividades de consolidación, ampliación (podendo 

orientarse as sesións cara a contidos introdutorios do seguinte 

curso), investigación e titoría.   

b. Alumnado que non superara a materia tras a avaliación ordinaria:  

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

dos contidos de todo o curso.  

ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita. 

iii. A maiores, o alumno/a poderá levar a cabo un traballo voluntario 

de reforzo, que será tido en conta só de forma positiva. e que 

poderá sumar ata medio punto ao resultado da proba. Este traballo 

voluntario poderá incluír unha ou varias das seguintes 

posibilidades: 

1. Recensión sobre unha lectura ou conxunto de lecturas, e/ou 

materiais audiovisuais recomendados. 

2. Traballo de investigación e/ou exposición. 

3. Produción do alumno/a (p.ex.: podcast, vídeo, narración 

histórica, etc.). 
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Historia do Mundo Contemporáneo (1º de bacharelato) 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a. O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 80% da cualificación corresponderá ás probas escritas 

ii. Un 20% dependerá das actividades. Isto inclúe o traballo diario 

(tarefas indicadas e recollidas no caderno do alumnado), traballos 

indicados (realizados de xeito individual ou en grupo), a 

participación na aula e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A 

ponderación da cualificación ordinaria será a media aritmética do 

resultado obtido en cada un dos trimestres.  

c. O procedemento de recuperación será o seguinte:  

i. Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá 

dereito a realizar un exame de recuperación antes da avaliación 

ordinaria. 

ii. Aqueles estudantes que non superen o curso na avaliación final 

deberán realizar unha proba escrita antes da avaliación 

extraordinaria, e que terá en conta a totalidade dos contidos 

impartidos ao longo do curso. 

iii. En calquera dos anteriores casos, o alumno/a deberá obter unha 

nota mínima de 5 sobre 10 para superar a proba correspondente e 

recuperar a avaliación (ou avaliacións) suspensas. De ser positivo, 

o resultado obtido na proba substituirá o da avaliación ou 

avaliacións suspensas. 

d. Recuperación da materia pendente: 

i. O alumnado coa materia pendente de Bacharelato deberá superar 

cunha nota mínima de 5 os exames estipulados por lei e 

convocados por Xefatura de Estudos. 

ii. O profesorado que realice o seguimento deste alumnado poderá 

asignar tarefas que reduzan a carga de contidos dos exames, en 

caso de superarse positivamente.   

iii. O seguimento da materia pendente “Historia do Mundo 
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Contemporáneo” levarase a cabo por parte do docente que imparta 

Historia de España ao alumno/a. 

iv. No caso de obter unha cualificación negativa, o estudante terá a 

posibilidade de recuperar a materia no período comprendido entre 

a avaliación final e a avaliación extraordinaria, debendo realizar 

unha proba que terá en conta a totalidade dos contidos impartidos 

ao longo do curso. 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 

final e a avaliación extraordinaria:  

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a avaliación final: 

i. Empregaranse actividades de consolidación, ampliación (podendo 

orientarse as sesións cara a contidos introdutorios do seguinte 

curso), investigación e titoría.   

b. Alumnado que non superara a materia tras a avaliación final:  

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

dos contidos de todo o curso.  

ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita. o alumno/a 

deberá obter unha nota mínima de 5 sobre 10 para superar a proba. 

O resultado obtido na proba corresponderase co da avaliación 

extraordinaria. 

iii. A maiores, o alumno/a poderá levar a cabo un traballo voluntario 

de reforzo, que será tido en conta só de forma positiva. e que 

poderá sumar ata medio punto ao resultado da proba. Este traballo 

voluntario poderá incluír unha ou varias das seguintes 

posibilidades: 

1. Recensión sobre unha lectura ou conxunto de lecturas, e/ou 

materiais audiovisuais recomendados. 

2. Traballo de investigación e/ou exposición. 

3. Produción do alumno/a (p.ex.: podcast, vídeo, narración 

histórica, etc.).  
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Fundamentos da Arte II (2º de Bacharelato) 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a.  O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 80% da cualificación corresponderá ás probas escritas 

ii. Un 20% dependerá das actividades. Isto inclúe o traballo diario 

(tarefas indicadas e recollidas no caderno do alumnado), traballos 

indicados (realizados de xeito individual ou en grupo), a 

participación na aula e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A 

ponderación da cualificación ordinaria será a media aritmética do 

resultado obtido en cada un dos trimestres.  

c. Procedemento de recuperación:  

i. Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá 

dereito a realizar un exame de recuperación antes da avaliación 

ordinaria. 

ii. Aqueles estudantes que non superen o curso na avaliación final 

deberán realizar unha proba escrita antes da avaliación 

extraordinaria, e que terá en conta a totalidade dos contidos 

impartidos ao longo do curso. 

iii. En calquera dos anteriores casos, o alumno/a deberá obter unha 

nota mínima de 5 sobre 10 para superar a proba correspondente e 

recuperar a avaliación (ou avaliacións) suspensas. De ser positivo, 

o resultado obtido na proba substituirá o da avaliación ou 

avaliacións suspensas. 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 

final e a avaliación extraordinaria:  

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a avaliación final: 

i. Empregaranse actividades de ampliación, titoría e preparación das 

probas de acceso á universidade e a ciclos relacionados co 

itinerario artístico.   

b. Alumnado que non superara a materia tras a avaliación final:  



 10 

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

dos contidos de todo o curso.  

ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita. O 

alumno/a deberá obter unha nota mínima de 5 sobre 10 para 

superar a proba. O resultado obtido na proba corresponderase co 

da avaliación extraordinaria. 

iii. A maiores, o alumno/a poderá preparar as probas de acceso á 

universidade e a ciclos relacionados co itinerario artístico.   
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Historia da Arte (2º de Bacharelato) 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a.  O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 80% da cualificación corresponderá ás probas escritas 

ii. Un 20% dependerá das actividades. Isto inclúe o traballo diario 

(tarefas indicadas e recollidas no caderno do alumnado), traballos 

indicados (realizados de xeito individual ou en grupo), a 

participación na aula e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A 

ponderación da cualificación ordinaria será a media aritmética do 

resultado obtido en cada un dos trimestres.  

c. Procedemento de recuperación:  

i. Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá 

dereito a realizar un exame de recuperación antes da avaliación 

ordinaria. 

ii. Aqueles estudantes que non superen o curso na avaliación final 

deberán realizar unha proba escrita antes da avaliación 

extraordinaria, e que terá en conta a totalidade dos contidos 

impartidos ao longo do curso. 

iii. En calquera dos anteriores casos, o alumno deberá obter unha nota 

mínima de 5 sobre 10 para superar a proba correspondente e 

recuperar a avaliación (ou avaliacións) suspensas. 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 

final e a avaliación extraordinaria: 

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a avaliación final: 

i. Empregaranse actividades de ampliación, titoría e preparación das 

probas de acceso á universidade e a ciclos relacionados co 

itinerario artístico.   

b. Alumnado que non superara a materia tras a avaliación final:  

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

dos contidos de todo o curso.  
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ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita. O 

alumno/a deberá obter unha nota mínima de 5 sobre 10 para 

superar a proba. O resultado obtido na proba corresponderase co 

da avaliación extraordinaria. 

iii. A maiores, o alumno/a poderá preparar as probas de acceso á 

universidade e a ciclos relacionados co itinerario artístico.   
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Historia de España (2º de Bacharelato) 

3. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a.  O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 80% da cualificación corresponderá ás probas escritas 

ii. Un 20% dependerá das actividades. Isto inclúe o traballo diario 

(tarefas indicadas e recollidas no caderno do alumnado), traballos 

indicados (realizados de xeito individual ou en grupo), a 

participación na aula e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A 

ponderación da cualificación ordinaria será a media aritmética do 

resultado obtido en cada un dos trimestres.  

c. Procedemento de recuperación:  

i. Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá 

dereito a realizar un exame de recuperación antes da avaliación 

ordinaria. 

ii. Aqueles estudantes que non superen o curso na avaliación final 

deberán realizar unha proba escrita antes da avaliación 

extraordinaria, e que terá en conta a totalidade dos contidos 

impartidos ao longo do curso. 

iii. En calquera dos anteriores casos, o alumno deberá obter unha nota 

mínima de 5 sobre 10 para superar a proba correspondente e 

recuperar a avaliación (ou avaliacións) suspensas. 

4. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 

final e a avaliación extraordinaria: 

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a avaliación final: 

i. Empregaranse actividades de ampliación, titoría e preparación das 

probas de acceso á universidade.   

b. Alumnado que non superara a materia tras a avaliación final:  

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

dos contidos de todo o curso.  

ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita. O 

alumno/a deberá obter unha nota mínima de 5 sobre 10 para 
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superar a proba. O resultado obtido na proba corresponderase co 

da avaliación extraordinaria. 

iii. A maiores, o alumno/a poderá preparar as probas de acceso á 

universidade.   
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Xeografía (2º de Bacharelato) 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación:  

a.  O cálculo da nota, en cada avaliación, obtense do seguinte modo: 

i. O 70% da cualificación corresponderá ás probas escritas 

ii. Un 30% dependerá das actividades. Isto inclúe o traballo diario 

(tarefas indicadas e recollidas no caderno do alumnado), traballos 

indicados (realizados de xeito individual ou en grupo), a 

participación na aula e a ausencia dun comportamento disruptivo. 

b. Cualificación final do curso: 

i. A cualificación mínima para superar a materia será dun cinco. A 

ponderación da cualificación ordinaria será a media aritmética do 

resultado obtido en cada un dos trimestres.  

c. Procedemento de recuperación:  

i. Se o alumno/a non supera unha (ou varias) das avaliacións, terá 

dereito a realizar un exame de recuperación antes da avaliación 

ordinaria. 

ii. Aqueles estudantes que non superen o curso na avaliación final 

deberán realizar unha proba escrita antes da avaliación 

extraordinaria, e que terá en conta a totalidade dos contidos 

impartidos ao longo do curso.  

iii. En calquera dos anteriores casos, o alumno deberá obter unha nota 

mínima de 5 sobre 10 para superar a proba correspondente e 

recuperar a avaliación (ou avaliacións) suspensas. 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 

final e a avaliación extraordinaria: 

a. Alumnado que superara a materia ao finalizar a avaliación ordinaria: 

i. Empregaranse actividades de ampliación, titoría e preparación das 

probas de acceso á universidade.   

b. Alumnado que non superara a materia tras a avaliación ordinaria:  

i. Empregaranse actividades de titoría, apoio, reforzo e recuperación 

dos contidos de todo o curso.  

ii. O instrumento de recuperación será unha proba escrita. O 

alumno/a deberá obter unha nota mínima de 5 sobre 10 para 
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superar a proba. O resultado obtido na proba corresponderase co 

da avaliación extraordinaria. 

iii. A maiores, o alumno/a poderá preparar as probas de acceso á 

universidade.   

 


