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ADDENDA ÁS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2021-2022 (MARZO 22)  

DEPARTAMENTO DE “MATEMÁTICAS” 

 

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 para aos cursos da ESO e BACHARELATO que figuran na Programación 

didática de Matemáticas aprobada e publicada na Web do centro para o presente curso 2021-

2022.  

Soamente se referirán os cambios a realizar en base a normativa citada. Todos os demáis 

apartados e observacións  que conforman a programación seguiran vixentes.  
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ESO- 1º-2º-3º-4ºCURSOS 

MATERIA: “MATEMÁTICAS” 

1.- AVALIACIÓNS PARCIAIS ORDINARIAS. 

Continúa vixente o reflectido na programación para cada un dos apartados seguintes: 

 Grao mínimo  de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable 

 Mínimos esixibles para acadar una avaliación positiva na materia. 

 Ferramentas ou instrumentos de avaliación. 

Debido a eliminación para este curso escolar da convocatoria extraordinaria, sufrirá unhas 

pequenas modificacións o seguinte apartado: 

 Procedemento de avaliación, criterios de cualificación e cualificacións das avaliacións.  

1 e 2ª Avaliación ordinaria: 

Os procedementos, criterios e cualificacións de Avaliación e Recuperación da 1ª e 2ª   non  

presentan ningunha variación respecto a programado ao inicio do curso. 

3ª Avaliación Ordinaria (6 xuño 2022): 

Entendese como o período que vai do remate da segunda avaliación ata a realización da sesión de 

avaliación do 6 de xuño. 

       Ao final da sesión se determinará que alumno/a aproba  a parte da materia correspondente a esta 

fase e que alumnado  a suspende por non acadar os mínimos esixibles para a súa superación ,tendo 

vixente os mesmos criterios e as mesmas condicións que as anteriores avaliacións. 

      Adicionalmente nesta avaliación consignarase o alumnado que teña superada a totalidade da 

materia e o alumnado que teña partes dela sen superar. Tendo en conta que : 

 

Cada alumno e cada alumna superará finalmente a materia se se considera que acadou os 

obxectivos  das tres avaliacións ao longo do curso. Consideraremos que a materia esta superada 

cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos en cada unha delas. En caso 

contrario seguirá o programa de recuperación para a  avaliación final. 

Convén aclarar que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non  

implica  que  se  dominen  tódalas anteriores. En consecuencia, é totalmente posible que haxa 

casos  que teñan superada a terceira e non as anteriores. Ou  nos  que a nota final sexa inferior á 

nota da terceira avaliación. 

 

2-AVALIACIÓN FINAL (6 ou 7 de  22 de xuño) . 

    

   Logo de ter os resultados da 3ª avaliación haberá que distinguir dous tipos de Actividades na 

aula. 
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 Alumnado que non teña superada a materia (ou partes dela. ) 

Actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o período do 6 ao 22 de xuño 

No informe individualizado que elaborará a profesora de cada curso ao remate da 3ª avaliación 

e que lle será entregado ás familias e ao alumnado figurará as avaliacións que debe recuperar. 

Según iso: 

     1. Entregaraselle  a cada alumno/a un boletín con actividades de recuperación para realizar na 

aula e  na casa, no que figurara os exercicios esixibles según a avaliación que deba recuperar. 

Ademais: 

     2. Realizarase un exame obrigatorio de recuperación da materia do curso, ou das avaliacións a 

recuperar para superala.  

Considerarase, con carácter xeral, superada a materia cando se obteña unha puntuación igual ou 

superior a 5 puntos no exame de recuperación, ou de cada unha das tres avaliacións, nas condicións 

especificadas pola profesora.  

Non obstante, poderase superar a materia cunha avaliación suspensa despois de realizar as 

actividades de recuperación se a cualificación desta é de 3 ou 4 puntos e a media das tres 

avaliacións e igual ou maior que 5 (tendo en conta o esforzo persoal levado a cabo nas actividades 

de recuperación). 

    O alumnado que non acade un nivel mínimo adecuado na totalidade dos estándares de 

aprendizaxe avaliables e non presente unha consecución dos mínimos esixibles na recuperación 

para acadar unha avaliación positiva quedara  coa materia suspensa de cara ao seguinte curso e 

verase afectado polos criterios de avaliación e promoción recollidos no Proxecto Curricular do 

Centro e pola lexislación vixente. 

 

 Alumnado que  teña superada a materia  

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización do 6 ao 22 xuño  

    O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación ordinaria, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e e titorización consistentes 

en: 

1. Entregaráselle  a cada alumno/a un boletín ou un traballo con actividades para realizar nese 

período . 

   O alumnado que superando  a materia  realizase satisfactoriamente estas actividades, poderá  

redondear a alza (Ex de 7,5 pasaría a 8) a súa cualificación final que será consignada na nota da 

Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

2. Realizaráse un examen da materia do curso, nas condicións establecidas, das que serán 

informados/as pola profesora  (despois da 3ª avaliación).  

O alumnado que superando  a materia, realice  as actividades de xeito satisfactorio e o exame 
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anteriormente citado, (e sempre que  a cualificación do exame así o xustifique) poderá obter ata 

dous puntos máis na súa cualificación final, que será consignada na nota da Avaliación final 

ordinaria do 23 de Xuño. 

 

3-AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

 

O apartado referido “Avaliación final extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada  

desaparece. 
 

4-AVALIACIÓN e Programa de recuperación e reforzo para alumnado con materias pendentes. 

 

Como xa se especifica  na programación do curso 21-22 “O departamento considera que, as Ma-

temáticas na E.S.O son unha materia onde os  contidos pódense considerar en xeral de carácter pro-

gresivo, por tanto no caso en que un alumno ou alumna que teña pendente a materia de 1º, aprobe 

a materia de 2º, quedaralle automaticamente aprobada a pendente. E no caso de que un alumno ou 

alumna que teña pendente a materia de 2º, aprobe a materia de 3º, ou o que teña pendente a ma-

teria de 3º e aprobe a materia de 4º quedaralle automaticamente aprobada a pendente”.Cabe en-

gadir que: “si na avaliación final a materia pendente non se supera e a do curso ordinario si  ; a cuali-

ficación da materia pendente será a media ponderada do 70% da obtida no curso ordinaria e o 30% 

da cualificación obtida nos exames e nos traballos solicitados na materia pendente, sendo a cualifi-

cación da pendente sempre como mínimo  un 5. ”. 

 

En todo caso nos  meses de Xaneiro e Abril realizaranse dous exames parciais da materia. En cada 

parcial  poderán ser entregadas (polo profesor do curso no que se atopa matriculado; que as 

supervisara)  unha serie de actividades que deberan ser realizadas; antes de que remate este . Estas 

actividades  si están correctamente resoltas poderán supoñer  ata 1 punto na  cualificación final do 

parcial. A materia  quedara avaliada positivamente se son superados os dous (cualificación igual ou 

superior a 5) 

 No caso contrario, o alumno ou alumna terá unha convocatoria, con carácter ordinario no mes 

de maio. Neste, realizará un exame da parte ou das partes non superadas nos exames parciais. A 

data deste exame será  fixada polo  departamento, e posta en coñecemento do alumnado coa 

suficiente antelación.  

 No caso de que na avaliación do 6 de Xuño non teña superada positivamente a materia (ter 

cualificación inferior a 5),o alumno/a  realizará un exame  con carácter extraordinario do 06 ao 22 

de Xuño (na que a materia  será superada igualmente coa  cualificación igual ou superior a 5) na 

data  fixada pola xefatura de estudios. 

 

O Xefe de Departamento fará un seguimento en Xuño do alumnado coa materia pendente, nos 
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cursos nos que se atopa matriculado, para avaliar os resultados e reflectilos nas cualificacións de 

pendentes. 

 
1ºBACHARELATO 

MATERIA: “MATEMÁTICAS I”; “MATEMÁTICAS ás CCSS I”. 

1.- AVALIACIÓNS PARCIAIS ORDINARIAS. 

Continuará vixente o reflectido na programación para cada un dos apartados seguintes: 

 Grao mínimo  de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable 

 Mínimos esixibles para acadar una avaliación positiva na materia. 

 Ferramentas ou instrumentos de avaliación. 

Debido a eliminación para este curso escolar da convocatoria extraordinaria de Setembro, 

sufrirá unhas pequenas modificacións o seguinte apartado: 

 Procedemento de avaliación, criterios de cualificación e cualificacións das avaliacións.  

1 e 2ª Avaliación ordinaria: 

Os procedementos, criterios e cualificación de Avaliación e Recuperación da 1ª e 2ª  non  presentan 

ningunha variación respecto a programado ao inicio do curso. 

3ª Avaliación Ordinaria e Final (6 ou 7 de xuño 2022): 

Teremos que ter en conta dous tipos de avaliación: 

  Terceira avaliación ordinaria, (que se estenderá dende o remate da segunda avaliación ata 

poucos días antes da realización do exame de recuperación final). Do mesmo xeito que nas dúas 

avaliacións anteriores, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá dividir esta fase en dous ou 

máis parciais cada un dos cales rematará cunha proba escrita.  

Ao final da cal se determinará que alumnado aproba  a parte da materia correspondente a esta 

fase e que alumnado  a suspende por non acadar os mínimos esixibles para a súa superación, tendo 

vixente os mesmos criterios e as mesmas condicións que o reflectido na programación no apartado 

Cualificación das avaliacións.  

  Esta avaliación poderá ter un programa de recuperación similar aos da 1ª e 2ª avaliación, ou por 

consideración do profesorado da materia poderase integrar no exame de recuperación  final . 

Cada alumno e cada alumna superará finalmente a materia se se considera que acadou os 

obxectivos  das tres avaliacións ao longo do curso. Consideraremos que a materia esta superada 

cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos en cada unha delas . En caso con-

trario seguirá o programa de recuperación para a  avaliación final. 

Convén aclarar  que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non  
implica  que  se  domine  toda  a  anterior. En consecuencia, a superación  dunha  avaliación  non  
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supón a superación das anteriores, polo tanto  é  posible que haxa casos nos  que a nota final sexa 
inferior á nota da terceira  avaliación. 
    A finais de maio ou primeiros de Xuño  nas datas fixadas pola xefatura de estudios realizaranse  os 
exames de recuperacións ou exame final, decididos para cada grupo polo seu profesor ou profesora  
para os alumnos/as que non acadaron os obxectivos mínimos nalgunha das tres avaliacións . 
 
Considerarase , con carácter xeral, superada a materia cando, se obteña unha puntuación igual ou 
superior a 5 puntos nestes exames de recuperación (para cada unha das tres avaliacións) ou 
superior ao 5 no exame final nas condicións especificadas con anterioridade  pola profesora. 
  
Non obstante,  despois de realizar os exames  de recuperación poderase superar a materia cunha 
avaliación suspensa si a cualificación desta é maior ou igual a  4 puntos e a media das tres 
avaliacións e igual ou maior que 5,  e ademais se os obxectivos mínimos  se consideran acadados . 
 
O alumnado que superou a materia durante o curso poderá ser convocado obrigatoriamente polo 
profesorado (a efectos de repaso ou reforzo da materia)  para realizar estes exames de 
recuperación , (que non terán efectos negativos na cualificación final do alumno/a) e que de ser 
avaliados positivamente poden redondear a alza (Ex de 7,5 pasaría a 8) a súa cualificación final 
 
 Avaliación final ordinaria, na cal se determinará o alumnado que promociona na materia , 

ben polo feito de  amosar, avaliación a avaliación, un dominio suficiente dos distintos estándares 

de aprendizaxe ou ben por acreditar que alcanzou os mínimos esixibles para acadar unha avaliación 

positiva na última proba de recuperación (exame global, exame de avaliacións parciais.).  Conside-

raremos que a materia esta superada cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 pun-

tos. 

O alumnado que non promocione na avaliación final ordinaria terá que seguir o programa de 
recuperación para a convocatoria extraordinaria.  
 

2-AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

A ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos 
centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece  

 No apartado 2 do seu artigo 12 que no primeiro curso de bacharelato, o período 

comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á preparación e realización das probas 

extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización. 

No caso de non superar os obxectivos mínimos na avaliación ordinaria do mes de xuño o 

alumnado o alumnado deberá  presentarse a unha proba extraordinaria de toda a materia , nas 

datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria( 6-22 de 

xuño)  e segundo o calendario e horario fixado polo centro e comunicada pola xefatura de estudios . 

O profesor/a  confeccionará un  caderno ou boletín, ou unha serie de actividades  de repaso da 

materia de 1º Bacharelato. Serán  realizados polo alumno/a na clase ou  na casa como traballo 

individual,  para reforzar conceptos  e resolver  as dúbidas que se consideren antes da proba 
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extraordinaria. 

 O obxectivo será preparar ao alumnado que se presente  a esa proba. 

      Para superar a materia na avaliación extraordinaria deberase obter unha puntuación igual ou 
superior a 5 puntos nesa proba extraordinaria. 
 
    O alumnado que non acade un nivel mínimo adecuado  e  non presente unha consecución dos 
mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva  quedara  coa materia suspensa de cara ao 
seguinte curso e verase afectado polos criterios de promoción recollidos no Proxecto Curricular do 
Centro e pola lexislación vixente. 
 
2ºBACHARELATO 

MATERIA: “MATEMÁTICAS II”; “MATEMÁTICAS ás CCSS II”. 

1.- AVALIACIÓNS PARCIAIS ORDINARIAS. 

Continuara vixente o reflectido na programación para cada un dos apartados seguintes: 

 Grao mínimo  de desenvolvemento de cada estándar de aprendizaxe avaliable 

 Mínimos esixibles para acadar una avaliación positiva na materia. 

 Ferramentas ou instrumentos de avaliación. 

O seguinte apartado sufrirá unhas pequenas modificacións: 

 Procedemento de avaliación, criterios de cualificación e cualificacións das avaliacións.  

1 e 2ª Avaliación ordinaria: 

Os procedementos, criterios e cualificación de Avaliación e Recuperación da 1ª e 2ª  non  presentan 

ningunha variación respecto a programado ao inicio do curso. 

3ª Avaliación Ordinaria e Final (18 de maio de  2022): 

Teremos que ter en conta dous tipos de avaliación: 

  Terceira avaliación ordinaria, (que se estenderá dende o remate da segunda avaliación ata 

poucos días antes da realización do exame de recuperación final). Do mesmo xeito que nas dúas 

avaliacións anteriores, e polas mesmas razóns, o profesorado poderá dividir esta fase en dous ou 

máis parciais cada un dos cales rematará cunha proba escrita.  

Ao final da cal se determinará que alumnado aproba  a parte da materia correspondente a esta 

fase e que alumnado  a suspende por non acadar os mínimos esixibles para a súa superación, tendo 

vixente os mesmos criterios e as mesmas condicións que o reflectido na programación no apartado 

Cualificación das avaliacións.  

  Por cuestión de falta de tempo para súa realización,  a recuperación desta  avaliación terá lugar  

no exame de recuperación  final . 

Cada alumno e cada alumna superará finalmente a materia se se considera que acadou os 

obxectivos  das tres avaliacións ao longo do curso. Consideraremos que a materia esta superada 
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cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos en cada unha delas . En caso con-

trario seguirá o programa de recuperación para a  avaliación final. 

Convén aclarar  que, na materia de Matemáticas, o dominio dunha parte do programa non  
implica  que  se  domine  toda  a  anterior. En consecuencia, a superación  dunha  avaliación  non  
supón a superación das anteriores, polo tanto  é  posible que haxa casos nos  que a nota final sexa 
inferior á nota da terceira  avaliación. 
 

Na semana do 9 ao 13 de maio nas datas fixadas pola xefatura de estudios realizaranse  os exames 

de recuperacións ou exame final, decididos para cada grupo polo seu profesor ou profesora  para os 

alumnos/as que non acadaron os obxectivos mínimos nalgunha das tres avaliacións . 

Considerarase , con carácter xeral, superada a materia cando, se obteña unha puntuación igual ou 
superior a 5 puntos nestes exames de recuperación (para cada unha das tres avaliacións)  
Non obstante,  despois de realizar os exames  de recuperación poderase superar a materia cunha 
avaliación suspensa si a cualificación desta é maior ou igual a  4 puntos e a media das tres 
avaliacións e igual ou maior que 5,  e ademais se os obxectivos mínimos  se consideran acadados . 
 
O alumnado que superou a materia durante o curso poderá ser convocado obrigatoriamente polo 
profesorado (a efectos de repaso ou reforzo da materia)  para realizar estes exames de 
recuperación , (que non terán efectos negativos na cualificación final do alumno/a) e que de ser 
avaliados positivamente poden redondear a alza (Ex de 7,5 pasaría a 8) a súa cualificación final 
 
 Avaliación final ordinaria, na cal se determinará o alumnado que promociona na materia , 

ben polo feito de  amosar, avaliación a avaliación, un dominio suficiente dos distintos estándares 

de aprendizaxe e obter unha cualificación superior a 5 ou ben por acreditar que alcanzou os 

mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva na última proba de recuperación  (exame 

global, ou exame de avaliacións parciais.).  Consideraremos que a materia esta superada cando se 

obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 

O alumnado que non promocione na avaliación final ordinaria terá que seguir o programa de 
recuperación para a convocatoria extraordinaria. 
  
2-AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

A ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia establece  

          No apartado 1 do seu artigo 12 indica que no segundo curso de bacharelato, no período 

comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas 

extraordinarias, o centro educativo organizará a impartición das clases co fin de preparar o alumna-

do para a realización da ABAU e das probas extraordinarias. 

Para isto cada profesor/a na súa aula dende o 18 de maio ata a celebración das probas ABAU (7-9 

de Xuño)  repasará conceptos, realizará  exercicios e se traballaran  exames tipo como  
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preparación para as citadas probas. Estas actividades  serviran asómesmo para  o alumnado que 

se presente  a proba extraordinaria. 

As clases poderán cambiar de horario según dispoñibilidade do profesor e necesidades do 
alumnado 

.  

No caso de non superar os obxectivos mínimos na avaliación ordinaria do mes de xuño o 

alumnado  deberá  presentarse a unha proba extraordinaria de toda a materia , fixada para a 

semana do 13 ao 17 de xuño, e segundo o calendario e horario fixado polo centro e comunicada 

pola xefatura de estudios . 

      Para superar a materia nesta convocatoria deberase obter unha puntuación igual ou superior a 
5 puntos nesa proba extraordinaria. 
 
    O alumnado que non acade un nivel mínimo adecuado  e  non presente unha consecución dos 

mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva  quedara  coa materia suspensa de cara ao 

seguinte curso e verase afectado polos criterios de promoción recollidos no Proxecto Curricular do 

Centro e pola lexislación vixente 

 
 
Esta addenda foi aprobada polas profesoras do departamento na sesión de reunión realizada con  
data  08-04-2022. 

   
 

   


