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1.  Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

Cálculo da nota da 1º avaliación: Seguirase o disposto no Apartado 9 desta programación para 
avaliar os Estándares correspodentes á 1ª avaliación

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: a programación especifica que a recuperación da
materia é continua

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación: Seguirase o disposto no Apartado 9 desta programación para 
avaliar os Estándares correspodentes á 2ª avaliación

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: a programación especifica que a recuperación da
materia é continua

3º Avaliación

Cálculo da nota da 3º avaliación: Seguirase o disposto no Apartado 9 desta programación para 
avaliar os Estándares correspodentes á 3ª avaliación

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: a programación especifica que a recuperación da
materia é continua

Cualificación 
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:  segundo indica a programación do departamento,
o cálculo da cualificación final provisional farase do seguinte modo: PRIMEIRA AVALIACIÓN: 25%,
SEGUNDA AVALIACIÓN: 25%, TERCEIRA AVALIACIÓN: 50%. O alumnado suspenso 
(cualificación final provisional inferior a 5), realizará tarefas de reforzo (explicadas a continuación 
na táboa núm. 2) e unha proba final global. O alumnado aprobado (cualificación final  provisional 
igual ou superior a 5) realizará tarefas de ampliación coas que poderá incrementar a súa 
cualificación final con 0,5 puntos.

Alumnado de
materia

pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: O alumando cos dous parciais da 
asignatura aprobados (cualificación superior ou igual a 5) terá a materia recuperada, sendo a súa 
cualificación final a media aritmética dos dous parciais. 
O alumnado que non acade un 5 na media dos dous parciais, recuperará a materia do seguinte 
modo: un material de apoio (de entrega obrigada) e unha proba final. O material de apoio terá un 
peso dun 20% na cualificación final e a proba global un 80%.

Procedementos e instrumentos de avaliación: especificado no apartado anterior
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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)

Metodoloxía REFORZO

Traballo de aula (30%)

Traballo autónomo (10%)

Proba final global da materia (60%): esta proba incluirá unha parte de competencia
lingüística (50%) e outra parte de competencia comunicativa (50%)

Enviarase comunicación ás familias do alumnado informando dos contidos pendentes
de recuperación.

AMPLIACIÓN
O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na súa cualificación final provisional 
(calculada unha vez se obteñan as cualificacións dos 3 trimestres) deberá realizar as 
tarefas de ampliación propostas que serán entregadas diariamente, cuxa entrega en 
prazo e grao de corrección poderán mellorar a súa cualificación final nun máximo de 
0,5 puntos.

Actividades tipo Actividades de reforzo e ampliación, principalmente centradas na competencia 
lingüística e comunicativa.

Materiais e recursos Priorizarase o emprego da aula virtual e de recursos online para o traballo co 
alumnado, quedando outros recursos dispoñibles á elección do profesorado.
Tal e como se especificou anteriormente, a canle de comunicación coas familias será 
o Abalar.
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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

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do periodo ordinario: segundo indica a 
programación do departamento, o cálculo da cualificación final farase do 
seguinte modo: PRIMEIRA AVALIACIÓN: 25%, SEGUNDA AVALIACIÓN: 25%, 
TERCEIRA AVALIACIÓN: 50%.

Proba
extraordinaria

Consistente en: unha proba que incluirá unha parte de competencia lingüística e 
outra parte de competencia comunicativa.

Alumnado de
materia

pendente

Proba final ordinaria consistente en: unha proba que incluirá unha parte de 
competencia lingüística e outra parte de competencia comunicativa.

Proba extraordinaria consistente en: unha proba que incluirá unha parte de 
competencia lingüística e outra parte de competencia comunicativa.
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC (Preparación

probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía P  REPARACIÓN PROBAS EXTRAORDINARIAS  

O alumnado que deba realizar a avaliación extraordinaria por non ter 
superado a materia na avaliación ordinaria deberá aproveitar as actividades 
de reforzo, facer uso dos espazos para a consulta de dúbidas e entregar 
correctamente as tarefas propostas que estarán encamiñadas a acadar o 
GMC dos estándares necesarios para superar a materia na avaliación final 
ordinaria.
AMPLIACIÓN
O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na súa cualificación final 
provisional (calculada unha vez se obteñan as cualificacións dos 3 trimestres)
deberá realizar as tarefas de ampliación propostas polo profesorado, tarefas 
que lle serán de axuda para consolidar o traballado neste ano e, ao mesmo 
tempo, afrontar con éxito o vindeiro curso. De ningún xeito estas tarefas 
poderán modificar a calificación da avaliación final ordinaria.

Actividades tipo Actividades de reforzo e ampliación, principalmente centradas na 
competencia lingüística e comunicativa.

Materiais e recursos Priorizarase o emprego da aula virtual e de recursos online para o traballo co
alumnado, quedando outros recursos dispoñibles á elección do profesorado.

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía PREPARACIÓN PROBAS EXTRAORDINARIAS

O alumnado que deba realizar a avaliación extraordinaria por non ter superado a 

materia na avaliación ordinaria deberá aproveitar as actividades de reforzo, facer 

uso dos espazos para a consulta de dúbidas e entregar correctamente as tarefas 

propostas que estarán encamiñadas a acadar o GMC dos estándares necesarios 

para superar a materia na avaliación final ordinaria. 

AMPLIACIÓN: AVALIACIÓN DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na súa avaliación final ordinaria 
deberá realizar as tarefas de ampliación e revisión propostas que estarán 
encamiñadas á superación da avaliación de acceso á universidade, pero que non 
poderán modificar a calificación da avaliación final ordinaria.

Actividades tipo Actividades de reforzo e ampliación, principalmente centradas na 
competencia lingüística e comunicativa, similares ás realizadas durante o 
curso no caso do reforzó e semellantes ás da avaliación de acceso á 
universidade no caso das de ampliación.
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Materiais e recursos Priorizarase o emprego da aula virtual e de recursos online para o traballo co
alumnado, quedando outros recursos dispoñibles á elección do profesorado.
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CENTRO: IES Pino Manso
CURSO: 2021-2022
MATERIA: Comunicación en Lingua Inglesa (FPB)
DEPARTAMENTO: Inglés
DATA: Abril 2022

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

Cualificación
ordinaria

Cálculo para obter a cualificación final do periodo ordinario: segundo indica a 
programación do departamento, o cálculo da cualificación final farase do seguinte 
modo: PRIMEIRA AVALIACIÓN: 25%, SEGUNDA AVALIACIÓN: 25%, TERCEIRA 
AVALIACIÓN: 50%.

Proba
extraordinaria

Consistente en: unha proba que incluirá unha parte de competencia lingüística e 
outra parte de competencia comunicativa.
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2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido
entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en FP

 (Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo,

recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía P  REPARACIÓN PROBAS EXTRAORDINARIAS  

O alumnado que deba realizar a avaliación extraordinaria por non ter 
superado a materia na avaliación ordinaria deberá aproveitar as 
actividades de reforzo, facer uso dos espazos para a consulta de dúbidas 
e entregar correctamente as tarefas propostas que estarán encamiñadas 
a acadar o GMC dos estándares necesarios para superar a materia na 
avaliación final ordinaria.

AMPLIACIÓN
O alumnado cunha nota igual ou superior a 5 na súa cualificación final 
provisional (calculada unha vez se obteñan as cualificacións dos 3 
trimestres) deberá realizar as tarefas de ampliación propostas polo 
profesorado, tarefas que lle serán de axuda para consolidar o traballado 
neste ano e, ao mesmo tempo, afrontar con éxito o vindeiro curso. De 
ningún xeito estas tarefas poderán modificar a calificación da avaliación final 
ordinaria. 

Actividades tipo  Actividades de reforzo e ampliación, principalmente centradas na 
competencia lingüística e comunicativa.

Materiais e 
recursos

Priorizarase o emprego da aula virtual e de recursos online para o traballo
co alumnado, quedando outros recursos dispoñibles á elección do 
profesorado.


