
 

ADDENDA Á PROGRAMACIÓN CURSO 2021-22 

Conforme aos cambios lexislativos habidos ao longo deste curso académico 2021-2022 para introducir 

paulatinamente a nova normativa estatal en Educación por medio do desenvolvemento da  Lei Orgánica 

3/2020 de 29 de decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación (BOE 

30/12/2020), faranse as seguintes modificacións na Programación do Departamento de Lingua e Literatura 

Galega 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Segundo o esixido nos artigos 51 e 52 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 

de Atención á diversidade do alumnado 

 en cada curso e grupo desenvolverase a elaboración e o desenvolvemento dun Plan de reforzo para 

aqueles alumnos con necesidades educativas de apoio educativo coa finalidade de que o alumnado 

acade a superación da materia, baseado nunha adaptación dos contidos, da metodoloxía e dos 

instrumentos e procedementos de avaliación. 

 Asemade desenvolverase un Plan específico personalizado para os alumnos que sexan repetidores 

baseado no reforzo de contidos do curso non superado, principalmente daqueles que sexan 

imprescindibles para acadar os do curso no que se encontra. 

ACTIVIDADES 

 Cada profesor-a elaborará un conxunto de actividades de ampliación para o alumnado aprobado a día 

6 de xuño, e actividades de reforzo e recuperación para alumnado suspenso  segundo as necesidades 

específicas que teña o alumnado en virtude do que teñan que reforzar ou que poidan ampliar e que 

lles sexan proveitosas para o curso que vén. Serán realizadas entre o 6 de xuño e o 22 de xuño 

AVALIACIÓN  

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

de educación primaria, de educación secundaria e de Bacharelato no sistema educativo de Galicia, fanse as 

seguintes modificacións na Programación do Departamento de Lingua e Literatura Galega: 

1-Na ESO, onde figure Avaliación final Ordinaria, deberá dicir 3ª Avaliación Parcial e onde figure 

Avaliación extraordinaria, deberá dicir 3ª Avaliación final 

2-modificaranse as datas correspondentes ás dúas avaliacións: 

 Onde figure finais de xuño para a 3ª avaliación parcial, deberá dicir “esta avaliación parcial 

realizarase arredor do 6 de xuño” 



 Onde figure setembro para a 3ª avaliación final deberá dicir  “esta avaliación será realizada a partir 

do 22 de xuño” 

3-  Sistema de cualificación da 3ª avaliación parcial 

Segundo os criterios de avaliación establecidos en cada avaliación, a 3ª avaliación parcial será unha media 

aritmética entre as cualificacións acadadas nas 3 avaliacións  

1º e 2º da ESO 

60%  probas escritas ** 

 

10% Lecturas 1  (1 lectura por trimestre) 

 

10% Lecturas  2  (1 por trimestre)   

 

20% Exposición oral planificada ou espontánea 

 

0.5 Participación nas actividades de Dinamización e traballos voluntarios 

 

** En 1º da ESO no apartado de Probas escritas valoraremos un 50% as Probas e un 10 % o Caderno 

do alumno-a 

3º e 4º da ESO  

80%  PROBAS ESCRITAS considerando nelas os 4 Bloques de contido do 

Decreto 86/ 2015 (Comprensión e Expresión escrita, Funcionamento da 

lingua, Lingua e sociedade e Educación Literaria) 

 

10% LECTURAS  

10% Exposición oral planificada e/ou espontánea na aula 

 

0.5 Participación nas actividades de Dinamización e traballos voluntarios 

Haberá lecturas voluntarias (3 ou máis durante o curso) que sumarán 0,75 máis na nota de final de curso, 0,25 cada 

unha (3ª avaliación parcial) 

O alumnado aprobado no 6 de xuño  de todos os cursos da ESO poderá subir a nota da 3ª parcial con 1 

punto- no caso de que realice con éxito todas e cada unha das actividades propostas de ampliación 

A 3ª avaliación final consistirá:  

_ nun exame final escrito e oral de avaliacións suspensas que contemplen todos aqueles contidos reforzados 

desde o 6 de xuño ata o 22 de xuño valorado de 0 a 10 puntos, sendo o 5 o aprobado. A nota final será a 

media aritmética entre a nova nota de avaliación co resto de avaliacións aprobadas no curso. Se tivese que 

recuperar todas as  avaliacións, a nota final será a nova cualificación  

A cualificación positiva significará que o alumnado acadou a consecución dos obxectivos e adquiriu as 

competencias clave. 

 

 



 

BAC 

En  1º de BAC 

 Modificarase a data para realizarnos a avaliación final ordinaria para o día 6 de xuño 

 Modificarase a data para a avaliación extraordinaria que será arredor do 22 de xuño  

En 2º de BAC 

 Terase en conta o calendario establecido pola Ciug en relación ás Probas ABAU 

O sistema de cualificación parcial para 1º e 2º de BAC é como segue: 

80%  PROBAS ESCRITAS :  

a)  comentario crítico, análise de textos e funcionamento da lingua 

b) temario de sociolingüística e literatura 

 

10% LECTURAS  

10% Exposición oral planificada e/ou espontánea na aula *** 

 

0.5 Participación nas actividades de Dinamización e traballos voluntarios*** 

 ***En 2º de BAC non haberá estes apartados  e consideraremos un 5% as lecturas voluntarias (1 por 

trimestre) e un 5%  a elaboración de traballos, comentarios, resumos,.... que se pidan e que irán enfocados á 

mellora da preparación das probas ABAU 

 Haberá lecturas voluntarias (3 ou máis durante o curso) que sumarán 0,75 máis na nota de final de curso, 

0,25 cada unha 

O alumnado aprobado o día 6 de xuño  quedará coa mesma nota a día 22 de xuño aínda que realice- de 

maneira voluntaria-as tarefas entre o 6 de xuño e o 22 

O alumnado suspenso, realizará unha proba escrita e/ou oral antes do 22 de xuño, valorada de 0 a 10 sendo o 

5 a cualificación que indique o aprobado. 

O sistema de cualificación parcial por avaliación queda como segue: 

1. Faranse 2 parciais por avaliación  de maneira preferente sempre e cando haxa materia suficiente para 

repartila en 2 parciais, do contrario farase un único exame. Será o profesor-a quen valore e decida esta 

situación 

2. Queda eliminado este punto da Programación entregada en setembro 

3. As recuperacións da materia faranse no remate da avaliación (antes ou despois da entrega de notas) ou a 

final de curso segundo considere o profesor-a 

4. o alumnado non presentado ás probas poderá recuperar sempre e cando presente un xustificante médico 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS 

Cada profesor-a habilitará os instrumentos e procedementos que serán variados e  adecuados ao grupo, 

entre os que non poderán faltar: 

_ probas escritas/ exames/ rúbrica nos que se avalíen os 5 Bloques de contido(todos ou por separado) 



_ probas/ rúbricas/ fichas de observación específicas de oralidade 

_ probas/rúbricas/ fichas de observación para as lecturas 

Os instrumentos estarán ponderados e serán coñecidos polo alumnado antes da súa execución. 

Seguindo as instrucións do Departamento de Orientación prestarase atención nas sesións de avaliación aos 

seguintes parámetros: 

 

Alumno 

/curso 

Nivel 

atención 

Comprende 

explicacións 

Traballa na 

clase e fóra 

condutas Outras 

circunstancias 

Medidas para 

adoptar 

Nome 

apelido 

      

       

       

       

       

       

       

 


