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ADDENDA ÁS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2021-2022 (Marzo 2022) 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Segundo o indicado na  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 (DOG 11-02-22) e tendo en conta : 

• ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na 

avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das 

decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.(DOG 11-03-

2021) 

• ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

elabórase esta addenda a cada unha das Programacións didácticas aprobadas e publicadas na Web 

do centro para o presente curso 2021-2022 e dispoñibles tamén  para a súa consulta na Xefatura 

de estudos. 

A adaptación da nova orde concrétase nos seguintes puntos: 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  OBRIGATORIA 

FILOSOFÍA 4º ESO 

VALORES ÉTICOS 1º, 2º, 3º E 4º 

1. Eliminarase da programación toda referencia á avaliación extraordinaria. 

2. Na semana do 6 de xuño de 2022 terá lugar a 3ª avaliación parcial.  

A nota da 3ª avaliación parcial calcularase seguindo os criterios recollidos na programación. 

3. Considerarase aprobada a materia sempre que a media das tres avaliacións sexa, a lo menos,                  

de cinco. 

A. Alumnado que non teña superada a materia 
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O período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a reforzar e 

dar apoio a este alumnado e a recuperar aquela parte da materia que teña suspensa. Ao final de dito 

período o alumnado deberá: 

a. Ter realizado unha serie de actividades de repaso propostos pola profesora. 

b. Realizar unha proba escrita das avaliacións non superadas. 

As notas das avaliacións non superadas de este alumnado, calcularase tendo en conta os seguintes 

parámetros:   10%   actividades de repaso, traballo na clase... 

   90%    nota da proba 

B. Alumnado con toda a materia superada 

Durante o período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final este alumnado 

realizará unha serie de actividades de ampliación e reforzo que servirán para REDONDEAR a nota 

final ata 0.5 puntos máis. 

4. A NOTA da AVALIACIÓN FINAL será a media aritmética das tres avaliacións.  

 

1º BACHARELATO 

FILOSOFÍA 

VALORES ÉTICOS 

1. A nota da 3ª avaliación parcial calcularase seguindo os criterios recollidos na programación. 

2. A nota da AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (na semana do 6 de xuño de 2022) será a 

media aritmética das cualificacións obtidas  nas tres avaliacións segundo se indica na 

programación. 

3. Considerarase aprobada a materia sempre que a nota da avaliación final ordinaria sexa, a lo     

menos, de cinco. 

 

A. Alumnado que non teña superada a materia 

O período comprendido entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final extraordinaria dedicarase 

a reforzar e dar apoio a este alumnado e a recuperar aquela parte da materia que teña suspensa. Ao final 

de dito período o alumnado deberá realizar unha PROBA ESCRITA da materia completa. 

Considerarase aprobada a materia sempre que a nota da proba escrita sexa, a lo menos, de CINCO. 
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B. Alumnado con toda a materia superada 

Durante o período comprendido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final este alumnado 

realizará unha serie de actividades de ampliación e reforzo. 

4.  A NOTA da AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA será a nota da proba escrita.  

 

 

 


