
 

ADDENDA PROGRAMACIÓN DE PORTUGUÉS  (para 3º e 4º ESO) 

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 . 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  

3º e 4ª ESO 

Criterios de avaliación Lingua portuguesa  curso 2021-22 

Probas escritas  Escrita 70% 

Oral 

      

Comprensión 15% 

 

Expresión   15% 

 

As probas de avaliación escrita e as competencias lingüísticas correspondentes á 

expresión e comprensión escrita serán valoradas sobre un 70 % 

As probas de avaliación oral, ben constatables ou ben a través da observación e 

evolución do alumnado serán valoradas sobre un 30%. Nelas inclúense as competencias 

lingüísticas expresión e comprensión oral.  

 

O alumnado aprobado no 6 de xuño  poderá subir a nota da 3ª parcial –máximo 1 punto- 

no caso de que realice con éxito e interese todas e cada unha das actividades propostas 

de ampliación 

A 3ª avaliación final consistirá:  

_ nun exame final 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 

_ ou o incremento en 2 puntos por superar as actividades realizadas desde o 6 ata o 22 

de xuño 

A cualificación positiva significará que o alumnado acadou a consecución dos 

obxectivos e adquiriu as competencias clave. 

 

 


