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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas 

de educación secundaria obrigatoria e bacharelato no sistema educativo de Galicia 

1.1 Criterios para o tratamento de materias pendentes na ESO: 

O procedemento para recuperar a materia de Xeografía e Historia será: proba escrita 

dividida en dous parciais e boletíns entregados ao alumnado que ten a materia pendente,  

segundo o establecido no Plan de Reforzo das materias pendentes recollido na 

programación enviada ao comezo do curso 2021-2022. No caso de que o alumnado non teña 

superada a materia tras a 3ª avaliación, este departamento prolongará o seu Plan de Reforzo 

no período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final que consistirá en:  

1. Explicacións axeitadas ás dúbidas do alumnado 

2. Supervisión da aprendizaxe 

3. Realización das actividades non resoltas dos boletíns 

4.  Renovar a corrección dos exercicios 

Instrumentos de avaliación: 

1. Valoración das actividades desenvoltas (40%) 

2. Realización dunha proba escrita baseada nas actividades realizadas (60%) 

1.2 Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º ESO 

1.2  Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

A nota da 1ª avaliación calcúlase: 70% correspondente ás probas obxectivas nas que se 
comproban as competencias vinculadas aos estándares de aprendizaxe; 20% correspondente 
aos traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 10% valoración do traballo na aula 
actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización de actividades propostas, cuxa correcta 
realización suporá ata o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 70% da nota. 

 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

A nota da 2ª avaliación calcúlase: 70% correspondente a probas obxectivas nas que se 
comproban as competencias vinculadas aos estándares de aprendizaxe; 20% a traballos 
individuais que se desenvolven na clase; outro 10% á valoración do traballo na aula, actitude, 
implicación e participación no desenvolvemento da materia. 
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Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, cuxa 
correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 70% da 
nota. 

 
 
 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

A nota da 3ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas obxectivas 
nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de aprendizaxe; un 20% a 
traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 10% á valoración do traballo na aula, 
actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, cuxa 
correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 70% da 
nota. 

 
 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións, que poderá incrementarse  
polo traballo realizado no período lectivo que transcorrerá entre a data da 3ª avaliación e a 
data da avaliación final. A cualificación poderá redondearase á unidade superior. 

 
    Alumnado de     
            materia    
        pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente será o resultado da suma da nota acadada na 
realización dun caderno de traballo (ata o 40%) e de probas que ponderan o 60%. 

 

2º ESO 

1.2  Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

A nota da 1ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas obxectivas 
nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de aprendizaxe; un 15% a 
traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 15% á valoración da actitude, 
implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, cuxa 
correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 70% da 
nota. 

 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

A nota da 2ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas obxectivas 
nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de aprendizaxe; un 15% a 
traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 15% á valoración da actitude, 
implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, cuxa 
correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 70% da 
nota. 
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3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

A nota da 3ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas obxectivas 
nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de aprendizaxe; un 15% a 
traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 15% á valoración da actitude, 
implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, cuxa 
correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 70% da 
nota. 

 
 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións, que poderá incrementarse ata 
un máximo de 0,5 puntos polo traballo realizado no período lectivo que transcorrerá entre a 
data da 3ª avaliación e a data da avaliación final. Redondearase á unidade superior cando sexa 
igual ou superior á metade da unidade inferior, e á inferior en caso contrario.  

 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente será o resultado da suma da nota acadada na 
realización dun caderno de traballo (ata o 40%) e de probas que ponderan o 60%. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumno realiza un caderno de traballo que pondera un 40% da nota. Ademais fai dúas probas 
escritas (en xaneiro e abril) que ponderan o 60% da cualificación. Aqueles alumnos que non 
logren superar unha ou as dúas probas parciais terán unha proba final en xuño, que igualmente 
ponderará o 60% da nota. 

 

 

3º ESO 

1.2  Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

A nota da 1ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas 
obxectivas nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de 
aprendizaxe; un 15% a traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 15% á 
valoración da actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, 
cuxa correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 
70% da nota. 

 
 
 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

A nota da 2ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas 
obxectivas nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de 
aprendizaxe; un 15% a traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 15% á 
valoración da actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, 
cuxa correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 
70% da nota. 
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3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

A nota da 3ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas 
obxectivas nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de 
aprendizaxe; un 15% a traballos individuais que se desenvolven na clase; outro 15% á 
valoración da actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, 
cuxa correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 
70% da nota. 

 
 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións, que poderá 
incrementarse ata un máximo de 0,5 puntos polo traballo realizado no período lectivo 
que transcorrerá entre a data da 3ª avaliación e a data da avaliación final. Redondearase 
á unidade superior cando sexa igual ou superior á metade da unidade inferior, e á 
inferior en caso contrario. 

 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente será o resultado da suma da nota acadada na 
realización dun caderno de traballo (ata o 40%) e de probas que ponderan o 60%.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumno realiza un caderno de traballo que pondera un 40% da nota. Ademais fai dúas 

probas escritas (en xaneiro e abril) que ponderan o 60% da cualificación. Aqueles 

alumnos que non logren superar unha ou as duas probas parciais terán unha proba final 

en xuño, que igualmente ponderará o 60% da nota. 

 

 

 

4º ESO 

1.2  Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

A nota da 1ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas 
obxectivas nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de 
aprendizaxe; un 30% a traballos individuais que se desenvolven na clase; valoración da 
actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, 
cuxa correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 
70% da nota. 

 
 
 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

A nota da 2ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas 
obxectivas nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de 
aprendizaxe; un 30% a traballos individuais que se desenvolven na clase; valoración da 
actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, 
cuxa correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 
70% da nota. 
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3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

A nota da 3ª avaliación calcúlase do seguinte modo: o 70% corresponde a probas 
obxectivas nas que se comproban as competencias vinculadas aos estándares de 
aprendizaxe; un 30% a traballos individuais que se desenvolven na clase; valoración da 
actitude, implicación e participación no desenvolvemento da materia. 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

A avaliación recupérase mediante a realización dunha serie de actividades propostas, 
cuxa correcta realización suporá o 30% da nota, e unha proba obxectiva que suporá ata o 
70% da nota. 

 
 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións, que poderá 
incrementarse polo traballo realizado no período lectivo que transcorrerá entre a data 
da 3ª avaliación e a data da avaliación final. Poderá redondearase ata a unidade superior. 

 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

A cualificación final da materia pendente será o resultado da suma da nota acadada na 
realización dun caderno de traballo (ata o 40%) e de probas que ponderan o 60%.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumno realiza un caderno de traballo que pondera un 40% da nota. Ademais fai dúas 

probas escritas (en xaneiro e abril) que ponderan o 60% da cualificación. Aqueles 

alumnos que non logren superar unha ou as dúas probas parciais terán unha proba final 

en xuño, que igualmente ponderará o 60% da nota. 

 

 

 

1º BACHARELATO 

1.2 Criterios sobre a avaliación e cualificación  

   Cualificación              

ordinaria 
Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario: 

En 1º de BAC, Historia do Mundo Contemporáneo, a cualificación da avaliación ordinaria 
será o resultado da media aritmética da primeira, da segunda e da terceira avaliación.  

  Proba 

extraordinaria 
Consistente en: 

En 1º de BAC, Historia do Mundo Contemporáneo, proba extraordinaria terá a seguinte 
estrutura: definicións; análise e comentarios de documentos históricos; análise e 
comentario de mapas e táboas. 

  Alumnado de 
materia 

pendente 

Proba final ordinaria consistente en: aspectos relacionados coas etapas da historia 
contemporánea desenvolvidas ao longo do curso, sempre relacionadas coa avaliación ou 
avaliacións que o alumnado deba superar. 

Proba extraordinaria consistente en: desenvolver a través dunha proba escrita, aqueles 
aspectos da Historia do Mundo Contemporáneo que corresponden coas avaliacións que 
o alumnado deba superar. 

 

1.3 Criterios xerais para a cualificación da 3º avaliación e da avaliación final na ESO. 
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Ao rematar a 3ª avaliación, o alumnado obterá unha cualificación global seguindo os criterios de 

cualificación desenvolvidos nas adaptacións da programación realizada ao principio de curso. 

Obtida esa cualificación global pode ser que:  

1.3.1 O alumnado que teña superada a materia.  

Neste caso, recóllese o procedemento para que este alumnado teña a posibilidade de mellorar 

súa cualificación global de cara á avaliación final. O traballo desenvolvido no período de tempo 

que abrangue entre a celebración da 3ª avaliación e o 22 de xuño, poderá terse en conta para 

redondear a súa cualificación a alza. 

1.3.2 O alumnado que non teña superada a materia. 

O procedemento para que este alumnado poida aprobar a materia estará en relación co Plan de 

Reforzo que se poda aplicar nas seis sesións establecidas para esta materia de Xeografía e 

Historia, segundo a carga horaria de tres horas semanais. O alumnado deberá: 

1. Atender as explicacións 

2. Manter unha actitude de escoita activa 

3. Realizar as tarefas para acadar os coñecementos 

4. Superar as probas escritas axeitadas ás avaliacións pendentes. 

 

1.4 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. 

As actividades de recuperación terán unha natureza diversa:  

1. Análise das dificultades 

2. Seguimento das tarefas 

3. Traballo de aula 

4. Resolución de actividades 

5. Proba escrita ou oral 

 

1º ESO 

1.4. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º avaliación e a 
avaliación final (Apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

 

Metodoloxía 

Para os alumnos que superaran as tres avaliacións, haberá actividades de  ampliación 
sobre procedementos básicos da materia orientadas  a busca de autonomía e ao 
desenvolvemento da competencia “aprender a aprender”. 
Cos alumnos que non superaron algunha das avaliacións seguiranse os procedementos 
de recuperación descritos. 
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2º ESO 

 

 

3º ESO 

 

1.4 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º avaliación e a 

avaliación final (Apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía Para os alumnos que superaran as tres avaliacións, haberá un traballo de reforzo e 

ampliación reflexivo individual sobre procedementos básicos da materia orientado a 

busca de autonomía e ao desenvolvemento da competencia “aprender a aprender”. 

Cos alumnos que non superaron algunha das avaliacións seguiranse os 
procedementos de recuperación descritos. 

Actividades tipo Nos dous casos anteriores, as actividades tipo propostas serán, entre outras, as 
seguintes: lectura de textos; exercicios de comprensión lectora; elaboración de 
resumos; elaboración e análise de gráficos e táboas  de datos; realización de eixes 
cronolóxicos; elaboración de definición etc. 

Materiais e recursos Empregaremos o l ibro de texto de referencia en E-dixgal e materiais complementarios 
elaborados polos profesores da materia. 

 
 

Actividades tipo Nos dous casos anteriores, as actividades tipo propostas serán: lectura comprensiva, 
identificación espacial, localización temporal, exercicios para reforzar a comprensión; 
elaboración de sínteses; descrición de acontecementos, elaboración de gráficos; 
realización de eixes cronolóxicos; redacción de conceptos clave. 

Materiais e recursos Empregaremos o l ibro de texto de referencia en E-Dixgal e materiais complementarios 
elaborados polos profesores da materia. Titorizarase ao alumnado para que acade os 
obxectivos  do curso.  

1.4. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º avaliación e a 
avaliación final (Apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

 

Metodoloxía 

Para os alumnos que superaran as tres avaliacións, haberá un traballo de reforzo e 
ampliación reflexivo individual sobre procedementos básicos da materia orientado a 
busca de autonomía e ao desenvolvemento da competencia “aprender a aprender”.  
Cos alumnos que non superaron algunha das avaliacións seguiranse os procedementos 
de recuperación descritos. 

Actividades tipo Nos dous casos anteriores, as actividades tipo propostas serán, entre outras, as 
seguintes: lectura de textos; exercicios de comprensión lectora; elaboración de 
resumos; elaboración e análise de gráficos e táboas de datos; realización de eixes 
cronolóxicos; elaboración de definición etc. 

Materiais e recursos Empregaremos o l ibro de texto de referencia en E-dixgal e materiais complementarios 
elaborados polos profesores da materia. 
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4º ESO 

 

1.4 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º avaliación e a 
avaliación final 

       (Apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía Para os alumnos que superaran as tres avaliacións, haberá actividades de ampliación  

sobre procedementos básicos da materia orientado a busca da autonomía e ao 

desenvolvemento da competencia “aprender a aprender”. 

Cos alumnos que non superaron algunha das avaliacións seguiranse os 
procedementos de recuperación descritos. 

Actividades tipo Nos dous casos anteriores, as actividades tipo propostas serán, entre outras, as 
seguintes: mapas conceptuais, lectura de textos; identificación de fontes, 
localizacións temporais e espaciais, análise de documentos históricos, 
recoñecemento de obras de arte, exercicios de comprensión lectora; elaboración de 
resumos; elaboración e análise de gráficos e táboas  de datos; realización de eixes 
cronolóxicos; elaboración de definicións, identificación de textos, sínteses de 
períodos históricos. 

Materiais e recursos Empregaremos o l ibro de texto de referencia en E-dixgal e materiais 
complementarios elaborados polos profesores da materia. 

 
 

1º BACHARELATO 

 

1.4  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 Metodoloxía orientada ao afianzamento das destrezas individuais e ao traballo 
reflexivo sobre os procedementos básicos da materia 

Actividades tipo As actividades, tanto de apoio, reforzo e recuperación como de ampliación 
consistirán na práctica continuadas do conxunto de técnicas de traballo propias da 
materia: comentarios de texto, comentarios de mapas, comentarios de gráficos, 
composición históricas etc. 

Materiais e recursos Empregarase o l ibro de texto HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO da editorial 
Santillana e otros materiais elaborados polos profesores da materia. 

 

O alumnado que estea aprobado poderá realizar as mesmas ou outras actividades, tarefas e 

probas de ampliación que o alumnado suspenso, segundo cada caso e tendo en conta o 

diagnóstico do profesorado ao respecto. 



IES Pino Manso 

 
1.5 Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación 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. 

Serán deseñadas polo docente que imparte a materia e estarán orientadas á 

preparación da proba extraordinaria no caso do alumnado coa materia suspensa. Estas 

actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso. No caso do alumnado coa 

materia aprobada poden ser de repaso ou de ampliación segundo considere máis 

favorable a cada caso o docente que imparte a materia. 

 

1.6 Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación das probas 

extraordinarias e de avaliación de acceso á universidade para o período 

comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º 

BAC. 

Serán deseñadas polo profesorado da materia de acordo co recollido na programación 

didáctica. Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso; estarán 

orientadas á preparación da proba extraordinaria e prestarase unha especial atención 

ás directrices marcadas pola CIUG para o seu desenvolvemento. 

Materia de Historia de España: 

Actividades de preparación: 

1. Estimular a comprensión dos tempos históricos 

2. Elaborar eixes cronolóxicos 

3. Potenciar a conxunción tempo-espazo 

4. Desenvolver a capacidade de síntese 

5. Relacionar causas e consecuencias 

6. Conectar os feitos históricos no tempo e no espazo 

7. Practicar as relacións dos acontecementos históricos 

8. Desenvolver axeitadamente os temas determinados en ABAU 

9. Definir correctamente os conceptos determinados en ABAU 

10. Redactar composicións históricas 
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Materia de Historia da Arte: 

Actividades de preparación: 

1. Catalogar as obras de arte propostas en ABAU 

2. Analizar o contexto histórico artístico de cada estilo 

3. Recoñecer os estilos artísticos propostos en ABAU 

4. Desenvolver axeitadamente a análise das obras de arte 

5. Definir os conceptos determinados en ABAU 

6. Identificar as características xerais dos estilos artísticos 

7. Relacionar aos artistas coa súa época histórica 

8. Analizar as técnicas artísticas 

9. Recoñecer as obras de arte propostas en ABAU 

10. Redactar empregando a terminoloxía artística. 

 

As probas extraordinarias de recuperación para 2º de bacharelato, seguirán o mesmo 

modelo das establecidas na ABAU. 


