
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

CENTRO: Colexio Hermanos Quiroga 

CURSO: 1º - 2º - 3º - 4º ESO 

MATERIA: Lingua e Literatura Castelá 

DEPARTAMENTO: Lingua 

DATA: 8-04-2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. 
CURSO 2021/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

 

Probas escritas 90%. Traballos realizados na aula ou no domicilio incluido caderno 
de lectura e entregados na data correspondente 10%. Só se fará media das probas 
escritas superadas cun mínimo de 5 puntos. Proba de comprobación lectura 
computa coma unha máis..  

 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

Proba escrita superada cun mínimo de 5 puntos na 2ª avaliación. 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 

Probas escritas 90%. Traballos realizados na aula ou no domicilio incluido caderno 
de lectura e entregados na data correspondente 10%. Só se fará media das probas 
escritas superadas cun mínimo de 5 puntos. Proba de comprobación lectura 
computa coma unha máis. 

 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

Proba escrita superada cun mínimo de 5 puntos na 3ª avaliación. 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

Probas escritas 90%. Traballos realizados na aula ou no domicilio incluido caderno 
de lectura e entregados na data correspondente 10%. Só se fará media das probas 
escritas superadas cun mínimo de 5 puntos. Proba de comprobación lectura 
computa coma unha máis. 

 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

Proba escrita superada cun mínimo de 5 puntos na 3ª avaliación, na primeira 
semana de xuño. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

Os que teñen tódalas avaliación superadas positivamente cualificación final será 
resultado da media aritmética das tres avaliacións, Posibilidade de mellorar a 
cualificación con traballos de ampliación entregados na data correpondente, non se 
contabilizarán os entregados fora de prazo. 

  

Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 

Entrega na data correspondente dun caderno para recuperar a materia pendente. A 
entrega coincidirá sempre con cada unha das datas das tres avaliacións, e a 
entrega do traballo será antes da entrega do boletín de notas ó alumnado. Primeira 
entrega un 20% da nota final, segunda entrega un 20% da nota final, terceira 
entrega un 60% da nota final. Obrigatorias as tres entregas do caderno co 80% dos 
exercicios ben feitos para superar a materia pendente de maneira positiva. As 
persoas que non fagan a entrega de cada parte do caderno ben feito farán unha 
proba escrita a última semana de maio e se non a superan terán outra proba escrita 
en xuño. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre 

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía O alumnado coa materia non superada fará unha proba escrita sobre os 

contidos levados a cabo durante o curso escolar, que coincidirán cos 

das actividades de reforzo que se traballarán unha vez superada a 

terceira avaliación e a súa recuperación. O alumno coa materia 

superada realizará titorías entre iguais como unha das moitas medidas 

de axuda á superación da materia por parte dos compañeiros coa 

materia non superada, fará actividades de reforzo na aula e no 

domicilio, fará traballos para entregar na data indicada, probas orais e 

finalizará cunha proba escrita. 

Actividades tipo Titoría entre iguais, actividades de reforzo, esquemas, resumos, 

traballos escritos, exposición orais… 

Materiais e recursos Colaboración e implicación dos compañeiros, fichas reforzo… 

2.2. 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  

Actividades tipo  

Materiais e recursos  

2.3. 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  

Actividades tipo  

Materiais e recursos  
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