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Serva	a	presente	addenda	para	adaptar	á	Programación	Didáctica	do	Departamento	de	Bioloxía	e	Xeoloxía	do	IES	
Poeta	Añon	do	vixente	curso	académico	2021/22	á	ORDE	do	25	de	xaneiro	de	2022	establecida	dende	a	Consellería	
de	 Cultura,	 Educación	 e	Universidade	 da	 Xunta	 de	Galicia	 pola	 que	 se	 actualiza	 a	 normativa	 de	 avaliación	 nas	
ensinanzas,	entre	outras,	de	educación	secundaria	obrigatoria	no	sistema	educativo	de	Galicia.	
	

A	 tal	 efecto,	 o	Departamento	de	Bioloxía	 e	 Xeoloxía	 establece	 as	 seguintes	 concrecións	 adicionais	 a	 devandita	
Programación:	

4. AVALIACIÓN	DO	ALUMNADO	
4.1. CRITERIOS	XERAIS	

1. 1ª,	2ª	e	3ª	Avaliación		
Procederase	tal	e	como	se	reflicte	na	referida	Programación	Didáctica	para	o	presente	curso	académico.	

2. Avaliación	final	

Esta	 aportará	 os	 resultados	 ao	 final	 do	 curso,	 no	mes	 de	 xuño,	 conformándose	 como	 a	 culminación	 da	
avaliación	continua.	A	cualificación	final	ou	global	será	o	resultado	da	media	aritmética	das	cualificacións	
obtidas	 nas	 3	 avaliacións	 previas	 do	 curso,	 considerándoa	 superada	 ou	 positiva	 no	 caso	 de	 obter	 como	
mínimo	unha	cualificación	media	 igual	ou	superior	a	5	puntos.	Porén,	cabe	diferenciar	dúas	estratexias	a	
seguir,	 unha	 vez	 rematada	 a	 3ª	 avaliación	 e	 ata	 dita	 avaliación	 final,	 en	 función	 de	 que,	 nesta	 última,	o	
alumnado	acade	unha	cualificación	final	ou	global:	

- Positiva:	neste	caso,	propoñeranse	unha	serie	de	actividades	de	ampliación	e	a	posibilidade	de	obter,	
a	través	do	correcto	desenvolvemento	das	mesmas,	ata	un	punto	máis	na	cualificación	final	ou	global	
do	curso.	

En	 termos	 xerais,	 os	 procedementos,	 instrumentos	 e	 criterios	 de	 avaliación	 empregados	 serán	 os	
previstos	na	referida	Programación	Didáctica,	evitando	a	realización	de	proba	escrita	(Pe)	por	mor	da	
escasa	marxe	de	tempo	entre	a	3ª	avaliación	e	a	final,	e	entre	esta	última	e	a	convocatoria	da	xunta	de	
avaliación.	

- Negativa:	neste	caso,	activaranse	os	pertinentes	mecanismos	de	recuperación	entre	os	que	se	prevé	
unha	proposta	de	actividades	de	 reforzo	 e	 a	posibilidade	de	acadar	unha	 cualificación	 final	 positiva	
mediante	a	realización	dunha	proba	de	recuperación	final,	onde	poderán	recuperar	aquelas	unidades	
ou	avaliacións	non	superadas	previamente.	Polo	tanto,	dita	posibilidade	prevese	tanto	cara	o	alumnado	
que	requira	acadar	parcialmente	unha	serie	de	contidos	ou	unidades	da	materia,	como	para	aquel	que	
precise	recuperar	a	totalidade	dos	contidos	ou	unidades	da	mesma,	de	xeito	que	todo	o	alumnado	que	
non	acadase	unha	avaliación	positiva	ao	longo	do	curso	dispoña	da	oportunidade	de	superar	igualmente	
a	materia	antes	do	remate	do	presente	curso	académico.	A	realización	da	devandita	proba	levarase	a	
cabo	 a	 través	 da	 correspondente	 convocatoria	 específica	 de	 xuño	 do	 presente	 curso	 académico	
atendendo	ao	Calendario	Escolar	oficial.		

Características	específicas	da	proba	de	recuperación	final:	

● Procedemento	de	avaliación:	consistirá	na	realización	dunha	proba	específica	(PE).	
● Instrumento	de	avaliación:	consistirá	na	realización	dunha	proba	escrita	(Pe).	
● Criterios	de	cualificación:		

o A	proba	cualificarase	de	0	a	10	puntos	e	considerarase	positiva	ou	superada	se	se	obtén	
nela	unha	cualificación	mínima	igual	o	superior	a	5	puntos.		

o No	 caso	 do	 alumnado	 que	 requira	 superar	 de	 xeito	 parcial	 só	 parte	 dos	 contidos	 ou	
unidades	da	materia,	a	cualificación	final	ou	global	será	o	resultado	da	media	aritmética	
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entre	 a	 puntuación	obtida	nesta	 proba	 e	 aquelas	 obtidas	 para	os	 contidos	 ou	unidades	
didácticas	previamente	superadas.	

o No	caso	do	alumnado	que	precise	superar	a	totalidade	dos	contidos	ou	unidades	didácticas	
da	materia,	o	valor	en	porcentaxe	deste	procedemento	de	avaliación	será	do	100%.		

3. Materias pendentes 
 

En	 referencia	 ao	 alumnado	 con	 materias	 pendentes,	 levarase	 a	 cabo	 o	 plan	 de	 seguimento,	 recuperación	 e	
avaliación	 previsto	 na	 Programación	 Didáctica	 do	 curso	 vixente,	 tendo	 en	 conta	 o	 Artigo	 51	 da	 Orde	 do	 8	 de	
setembro	de	2021	publicada	no	DOG	do	26	de	outubro	de	2021,	polo	que	se	establece	que	a	avaliación	das	materias	
pendentes	realizarase	na	avaliación	final,	entendendo	que	o	alumnado	terá	a	posibilidade	de	superar	ditas	materias	
pendentes	ata	o	final	de	curso.	
	
	
Consecuentemente,	todo	o	aquí	exposto	faise	constar	aos	efectos	oportunos:	

	

A	Serra	de	Outes,	7	de	abril	de	2022	

	

	
	

Asdo.:	Miguel	Ángel	Pastrana	González	

XEFE	DO	DPTO.	DE	BIOLOXIA	E	XEOLOXÍA	

I.E.S.	POETA	AÑÓN	


