
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.

CURSO 2021/2022
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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.
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación
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Cálculo da nota das avaliacións 1ª, 2ª e 3ª:

Cada bloque realizarase unha/dúas proba escrita sobres as cuestións teóricas e 
prácticas abordadas. As probas escritas que ponderarán un 50% cada unha.

•Probas escritas ou prácticas avaliables: un 80% da nota final da avaliación. Para 
superar cada avaliación é necesario que o estudante acade en cada proba escrita 
unha cualificación mínima de 3 puntos, que necesariamente ten que ser 
compensado na seguinte proba cunha nota igual ou superior a 7. De ser inferior a
nota a 3, en calquera exame, suporá un suspenso na avaliación correspondente. 

• Tarefas e prácticas de aula: 20% (un 10% traballo individual e outro 10% 
traballo en grupo se é posible), a sumar en caso de acadar a puntuación mínima 
establecida nas probas escritas/prácticas avaliables.

Procedemento de recuperación das avaliacións individuais:

Tarefas de reforzo propostas na aula virtual (20%) e proba específica obxectiva 
relacionada cos contidos non acadados (80%).
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Cálculo para obter a cualificación final de curso:

Obterase como media aritmética simple das tres avaliacións, sempre e cando 
sexan as tres positivas.
A nota da recuperación de cada parte pendente será a media ponderada do 
traballo desenvolto na clase ou na aula virtual máis a proba obxectiva escrita, 
seguindo o procedemento de recuperación antes descrito. 
Para acadar o aprobado será necesario obter unha cualificación mínima dun 
cinco (5).
O alumnado que teña a materia superada unha vez rematada a 3ª avaliación, 
poderá subir ata un punto (1) a cualificación final se no período establecido, un 
traballo de investigación, de aplicación ou síntese relacionado con algún dos 
bloques de contidos do currículo da materia.
A cualificación definitiva da materia farase efectiva na avaliación final do curso.
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Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:

Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

M
et
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ía A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse evidencias de 

aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo da materia, entre 
outras: 

• Actividades de seguimento, recuperación e reforzo.
• Titorías a realizar durante o devandito período.
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po A realizar na aula e aloxadas na aula virtual do centro. Serán de recuperación e de 
ser o caso de reforzo ou ampliación.
Actividades tipo: A realizar na clase a través da aula virtual. Traballos de aplicación 
e síntese. Tarefas de investigación. Cuestionarios (abertos ou pechados)

M
at

er
ia

is
 e

 re
cu

rs
os

Dado que NON HAI RECURSOS DA MATERIA EN EDIXGAL, a profesora empregará 
materiais de elaboración propia e outros REA ou obtidos de páxinas como: 
“Econosublime”, “https://iaee-4eso.blogspot.com” e do blog “ECONOMÍA CON 
INMA”


