
3.Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso 
2021/2022

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das materias/ámbitos
pendentes.

      No presente curso non contamos con alumnado coa materia pendente.

3.2.  Especificar  os  criterios  xerais  nas  actividades  de  apoio,  reforzo,  recuperación,
ampliación e titoría para o período comprendido entre a 3º avaliación e avaliación final
na ESO.

Para aquel alumnado da ESO que non superase a terceira avaliación da materia de Lingua
Galega e Literatura seguirase un plan de reforzo e recuperación no que se terán en conta
aqueles contidos e competencias clave que non foron adquiridos. 
Establecemos  as  seguintes  porcentaxes  para  a  avaliación  do  alumnado  da  ESO  coa
materia suspensa na terceira avaliación: 

• 60% Probas obxectivas: Realizarase unha proba escrita sobre os contidos mínimos
esixibles para a superación da materia.

• 20% Oralidade: O alumnado realizará unha proba oral específica,  onde se poderá
pedir  o desenvolvemento dun tema do currículo con rigor, claridade e corrección
gramatical e fonética.

• 20% Intervencións  voluntarias,  resolución de exercicios  e  traballos:  Valorarase a
realización adecuada das tarefas encomendadas, a intervención activa na resolución
de exercicios e cuestións na aula.

En canto ás actividades de ampliación, que terán como obxectivo afondar nos contidos
vistos ao longo do curso e que realizará o alumnado coa materia aprobada, estas poderán
incrementar a nota da avaliación final: outorgarase un máximo de 1 punto, que se sumará á
nota da terceira avaliación.

Mantéñense as consideracións da programación relativas á corrección lingüística na ESO: 
Nas probas escritas poderá descontarse ata un 10% da cualificación da devandita proba

por erros ortográficos e gramaticais. Descontarase 0,1 punto por cada erro. 
• Considéranse erros ortográficos e gramaticais  os seguintes:  uso de tempos verbais

compostos,  mala  colocación  do  pronome  persoal  átono,  solucións  ortográficas
contrarias á norma lingüística (b/v, h, y…), acentuación diacrítica e non-diacrítica,
solucións alleas ao estándar vixente, etc.

3.3.  Especificar  os  criterios  xerais  nas  actividades  de  preparación  de  probas
extraordinarias  e  a  actividades  de  apoio,  reforzo,  recuperación,  ampliación  e
titoría para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do
período lectivo en 1º BAC.

O período de tempo comprendido entre o 6 e o 22 de xuño estará adicado á
realización de actividades de reforzo e recuperación para o alumnado con avaliación



negativa.
Realizarase unha proba escrita, que puntuará de 0 a 10, relativa aos contidos e aos
mínimos esixibles do curso. Para aprobar a materia, o alumno/a deberá conseguir un
mínimo de 5 puntos.
O  alumnado  que  teña  aprobada  a  materia  adicará  este  tempo  á  realización  de
actividades de ampliación.

3.4.  Especificar  os  criterios  xerais  nas  actividades  de  preparación  probas
extraordinarias  e  e  avaliación  de  acceso  á  universidade   para  o  período
comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º
BAC.  

A avaliación ordinaria realizarase o 18 de maio. Entre esta data e a data de realización
das probas ABAU, o alumnado continuará con clases de repaso de toda a materia co
obxectivo de preparar dita proba.

3.5.  Especificar  o  protocolo  para  a  elaboración  do  Informe  avaliación
individualizado  que  debe  servir  de  base  para  o  deseño  das  correspondentes
actividades de recuperación para o alumnado con materias/ámbitos con partes sen
superar na etapa da ESO.

Para a elaboración do informe de avaliación individualizado teranse en conta as
necesidades  educativas  do  alumnado  que  suspendeu  a  materia.  No  informe  de
avaliación  individualizado  incluiranse  os  contidos  que  debe  recuperar  o  alumnado
despois de revisar a información recompilada sobre a súa evolución durante o curso
(traballo de clase, probas escritas e orais...). 

3.6. Indicar o modelo a utilizar por todo o profesorado para a modificación das
programacións didácticas (o remitido pola I.E. ou outro modelo, de ser o caso)


