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Orde do25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 
bacharelato no sistema educativo de Galicia. 
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1. Modificacións da Programación Didáctica. 

 Elimínase toda referencia na Programación Didáctica á avaliación extraordinaria na Educación Secundaria Obrigatoria.  

2. Engadidos á Programación Didáctica. 

a. Actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final da ESO (As actividades poden ser de apoio, reforzo , 
recuperación, ampliación e titoría – dende o día 8 de xuño ao 23 de xuño) 
 
Dado que as avaliacións da materia de tecnoloxía que nos atinxe, xa están debidamente especificadas na programación oficial da 
mesma, cumpre lembrar que se siguen mantendo as condicións seguintes : 
 
Aprobrarán a asignatura en xuño aqueles alumnos que teñan 2 de 3 avaliacións aprobadas e sumen ≥ de 15 puntos en 
total, e por suposto os que acaden aprobadas as 3 avaliacións. 
 
Polo tanto, no caso que chegados o día 8 de xuño, a algún alumno lle quedara pendente por recuperar algún, algúns ou todos os 
trimestres, establecense as medidas seguintes: 

 2º ESO 3º ESO 

Apoio/Reforzo Perante as 6 sesións seguintes dende o día 8 ao 23 de xuño, faránse sesións 
de apoio e/ou reforzo da materia naqueles temas concretos que poideran ser 
susceptibles de exame e que polo que foxe non lles quedara suficentemente 
aclarado anteriormente. 

Perante as 4 sesións seguintes dende o día 8 ao 23 de xuño, faránse sesións 
de apoio e/ou reforzo da materia naqueles temas concretos que poideran ser 
susceptibles de exame e que polo que foxe non lles quedara suficentemente 
aclarado anteriormente. 

Recuperación Faráselles polo tanto na 7ª sesión o exame de recuperación daquela ou 
aquelas avaliacións non superadas no seo tempo. 

  

 

Faráselles polo tanto na 14ª sesión o exame de recuperación daquela ou 
aquelas avaliacións non superadas no seo tempo. 

Ampliación   

titoría Nese tempo este profesor sempre estará a disposición dos alumnos que o 
requiran tanto nas horas de titoría como en calquer momento que se preste 

Nese tempo este profesor sempre estará a disposición dos alumnos que o 
requiran tanto nas horas de titoría como en calquer momento que se preste 
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b. Actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación final de 1º de BAC e 2º BAC 

 

Mantendo os mesmos criterios que no caso da ESO, de 3 avaliacións aprobadas e sumen ≥ de 15 puntos en total, e por suposto 
os que acaden aprobadas as 3 avaliacións. 

 

 1º BAC 2º BAC 

Apoio/Reforzo Perante as 6 sesións seguintes dende o día 8 ao 23 de xuño, faránse sesións 
de apoio e/ou reforzo da materia naqueles temas concretos que poideran ser 
susceptibles de exame e que polo que foxe non lles quedara suficentemente 
aclarado anteriormente. 

Perante as 13 sesións seguintes dende o día18 de maio ao 23 de xuño, 
faránse sesións deapoio e/ou reforzo da materia naqueles temas concretos 
que poideran ser susceptibles de exame e que polo que foxe non lles quedara 
suficentemente aclarado anteriormente. 

Reforzo   

Recuperación Faráselles polo tanto na 7ª sesión o exame de recuperación daquela ou 
aquelas avaliacións non superadas no seo tempo. 

  

 

Faráselles polo tanto na 14ª sesión o exame de recuperación daquela ou 
aquelas avaliacións non superadas no seo tempo. 

Ampliación  Nese tempo este profesor sempre estará a disposición dos alumnos que o 
requiran tanto nas horas de titoría como en calquer momento que se preste 
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3. Criterios e instrumentos de cualificación para alumnado coa materia suspensa ou parte dela.  

ESO (TAMÉN MATERIAS DO CURSO OU CURSOS ANTERIORES) 

1º
A

va
lia

ci
ón

 

Cálculo da nota da 1ºavaliación:  
 
A nota de recuperación desta 1ª avaliación sera o 100 % da acadada no exame. 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: 
 
Recuperaráse perante un exame semellante o feito no seo momento. 

2º
A

va
lia

ci
ón

 

Cálculo da nota da 2ª avaliación: 
 
A nota de recuperación desta 2ª avaliación sera o 100 % da acadada no exame. 

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: 
 
Recuperaráse perante un exame semellante o feito no seo momento. 

Cálculo da nota da 3ª avaliación: 
 
A nota desta 3ª avaliación sera o 100 % do exame proposto. 
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3ª
 A

va
lia

ci
ón

 Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 
 
Recuperaráse perante un exame semellante o feito no seo momento. 

  C
ua

lif
ic

ac
ió

n 
fin

al
 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
 
Como xa quedou reflectido no principo deste documento, aprobaráse a materia tendo 2 de 3 trimestres aprobados e que sumen ≥ de 15 
puntos, e por suposto os que teñan todos os trimestres aprobados. 

BAC 

Proba extraordinaria 
para BAC 

Consistente en: 
 
Un exame daquel ou aqueles trimestres que non se superaran no tempo correspondente a cada avaliación. 

 
Alumnado coa 

materia pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de material pendente: 
Do mesmo xeito e como xa quedou reflectido no principo deste documento, aprobaráse a materia tendo 2 de 3 trimestres 
 aprobados e que sumen ≥ de 15 puntos, e por suposto os que teñan todos os trimestres aprobados. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para o caso de alumnos con materia pendente de cursos anteriores, ainda lles queda a opción da proba extraordinaria de 
maio, no que se siguen sempre os mesmos criterios indicados nos párrafos anteriores. 

 


