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ADDENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN CATÓLICA 

 

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 Programación didática de Relixión Católica aprobada e publicada na Web do 

centro para o presente curso 2021-2022 e dispoñible tamén  para a súa consulta na Xefatura de estudos. 

 

ESO (1º, 2º, 3º, 4º) 

 

PROFESORA: Mª Begoña Martínez Carballido 

Continúan vixentes os contidos reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características do 

grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento e que lle 

será comunicado ao alumnado. 

- Procedementos e instrumentos de avaliación  

Nos puntos 6.5.1(páx.29)/ 7.5.1(páx.40)/ 8.5.1(páx.52)/ 9.5.1(páx.60) onde figura “avaliación ordinaria” deberá 

dicir avaliación parcial –a 3ª avaliación parcial realizarase o 6 de xuño- e onde figura “avaliación extraordinaria” 

deberá dicir avaliación final ordinaria (23 de xuño). 

- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

17.1.- Criterios sobre avaliación 

O curso estructúrase en tres avaliacións parciais, cualificadas cunha nota numérica enteira (entre 1 e 10) e a 

nota mínima para aprobar será un 5.  

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 
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-- Traballo persoal do alumno na aula: facendo fichas; tomando apuntamentos na libreta; orde, limpeza e 

claridade tanto dos apuntamentos como das actividades propostas; … Isto supón ata un máximo do 20% da 

nota 

-- Participación na aula: preguntas, respostas, intervencións, aclaracións, etc supoñerán ata un 10% da nota 

-- Traballo en equipo e/ou individual: aqueles traballos propostos polo profesor para realizalos en equipo 

e/ou individualmente, ata un 10% da nota. 

Varía na súa ponderación o parámetro seguinte: 

-- Probas convencionais: exercicios escritos ou orais sobre os contidos explicados, ata un 60% da nota. 

Elimínanse deste punto 17.1 os item seguintes:  

--“A hora de avaliar terase en conta a asistencia ás clases”. 

--“Comportamento e actitude: fronte a materia, os compañeiros/-as,… supón un 10% da nota.” Este 10% 

engádeselle a “Probas convencionais”. 

17.2.- Criterios xerais de cualificación  

Elimínase deste punto o item do apartado 3 da tabla de criterios xerais:  

--Comportamento na clase. 

Respecto ao resto de criterios de avaliación e cualificación manterase o contemplado na programación. 

17.3.- Promoción do alumnado  

Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte. 

3ª Avaliación parcial (6 de xuño) 

Aqueles alumnos que non superasen algunha parte da materia, deben realizar actividades de reforzo e 

recuperación durante o período do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña avaliación 

negativa e que estarán reflectidas no informe individualizado que redactará o profesor, -a ao remate da 3ª 

avaliación e que será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avaliación e cualificación serán os 

mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais, salvo que polas características das actividades de 

recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas ao alumno previamente. 

Alumnado que teña superada a materia 

Para o alumnado que teña superada a materia a día 6 de xuño levaranse a cabo distintas actividades de 

ampliación e reforzo que, de realizalas satisfactoriamente, poderán incrementar en 0,5 a súa cualificación final 

e que será consignada na nota da avaliación final ordinaria. 

Avaliación final ordinaria (23 de xuño) 

Aqueles alumnos que non superasen os obxectivos mínimos na avaliación ordinaria, deben realizar unha proba 

escrita ou oral sobre contidos, e que poderá ser substituida polo profesor pola entrega dun traballo ou dossier 

de actividades, que contemplen os contidos repasados desde o 6 de xuño ata o 22 de xuño. 

Para superar a materia na avaliación final será necesario unha nota igual ou superior a 5 puntos. 

Elimínase do punto 18 o apartado: “Alumnos que non promocionan en xuño”. 
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1º BACHARELATO 

PROFESORA: Mª Begoña Martínez Carballido 

Continúan vixentes os contidos reflictidos na programación. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características do 

grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento e que lle 

será comunicado ao alumnado. 

- Procedementos e instrumentos de avaliación  

No punto 11.6.1 onde figura “avaliación ordinaria” deberá dicir avaliación parcial –a 3ª avaliación parcial 

realizarase conxuntamente coa avaliación final ordinaria o 6 de xuño- e onde figura “avaliación extraordinaria” 

deberá dicir avaliación final extraordinaria (23 de xuño). 

- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

17.1.- Criterios sobre avaliación 

O curso estructúrase en tres avaliacións parciais, cualificadas cunha nota numérica enteira (entre 1 e 10) e a 

nota mínima para aprobar será un 5.  

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 

-- Traballo persoal do alumno na aula: facendo fichas; tomando apuntamentos na libreta; orde, limpeza e 

claridade tanto dos apuntamentos como das actividades propostas; … Isto supón ata un máximo do 20% da 

nota 

-- Participación na aula: preguntas, respostas, intervencións, aclaracións, etc supoñerán ata un 10% da nota 

-- Traballo en equipo e/ou individual: aqueles traballos propostos polo profesor para realizalos en equipo 

e/ou individualmente, ata un 10% da nota. 

Varía na súa ponderación o parámetro seguinte: 

-- Probas convencionais: exercicios escritos ou orais sobre os contidos explicados, ata un 60% da nota. 

Elimínanse deste punto 17.1 os item seguintes:  

--“A hora de avaliar terase en conta a asistencia ás clases”. 

--“Comportamento e actitude: fronte a materia, os compañeiros/-as,… supón un 10% da nota.” Este 10% 

engádeselle a “Probas convencionais”. 

17.2.- Criterios xerais de cualificación 

Elimínase deste punto o item do apartado 3 da tabla de criterios xerais:  

--Comportamento na clase. 

Respecto ao resto de criterios de avaliación e cualificación manterase o contemplado na programación. 

17.3.- Promoción do alumnado  

Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte. 

Avaliación final ordinaria (6 de xuño) 

Aqueles alumnos que non superasen algunha parte da materia, deben realizar actividades de reforzo e 

recuperación durante o período do 6 ao 22 de xuño adecuadas para superar as partes onde se teña avaliación 
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negativa. Os criterios de avaliación e cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións 

parciais, salvo que polas características das actividades de recuperación propostas se designen outras que 

serán comunicadas ao alumno previamente. 

Alumnado que teña superada a materia 

Para o alumnado que teña superada a materia a día 6 de xuño levaranse a cabo distintas actividades de 

ampliación e reforzo ou visionado de cortos e documentais. 

Avaliación final extraordinaria (23 de xuño) 

Aqueles alumnos que non superasen os obxectivos mínimos na avaliación ordinaria, deben realizar unha proba 

escrita ou oral sobre contidos, e que poderá ser substituida polo profesor pola entrega dun traballo ou dossier 

de actividades. 

Para superar a materia na avaliación final extraordinaria deben obter unha nota igual ou superior a 5 puntos. 

Elimínase do punto 18 o apartado: “Alumnos que non promocionan en xuño” 

 

2º BACHARELATO 

PROFESORA: Mª Begoña Martínez Carballido 

Continúan vixentes os contidos reflictidos na programación. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das características do 

grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente fará o departamento e que lle 

será comunicado ao alumnado. 

- Procedementos e instrumentos de avaliación  

No punto 12.5.1 onde figura “avaliación ordinaria” deberá dicir avaliación parcial –a 3ª avaliación parcial 

realizarase conxuntamente coa avaliación final ordinaria- e onde figura “avaliación extraordinaria” deberá dicir 

avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU). 

- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

17.1.- Criterios sobre avaliación 

O curso estructúrase en tres avaliacións parciais, cualificadas cunha nota numérica enteira (entre 1 e 10) e a 

nota mínima para aprobar será un 5.  

A nota do alumno calcularase segundo os parámetros seguintes: 

-- Traballo persoal do alumno na aula: facendo fichas; tomando apuntamentos na libreta; orde, limpeza e 

claridade tanto dos apuntamentos como das actividades propostas; … Isto supón ata un máximo do 20% da 

nota 

-- Participación na aula: preguntas, respostas, intervencións, aclaracións, etc supoñerán ata un 10% da nota 

-- Traballo en equipo e/ou individual: aqueles traballos propostos polo profesor para realizalos en equipo 

e/ou individualmente, ata un 10% da nota. 

Varía na súa ponderación o parámetro seguinte: 

-- Probas convencionais: exercicios escritos ou orais sobre os contidos explicados, ata un 60% da nota. 
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Elimínanse deste punto 17.1 os item seguintes:  

--“A hora de avaliar terase en conta a asistencia ás clases”. 

--“Comportamento e actitude: fronte a materia, os compañeiros/-as,… supón un 10% da nota.” Este 10% 

engádeselle a “Probas convencionais”. 

17.2.- Criterios xerais de cualificación 

Elimínase deste punto o item do apartado 3 da tabla de criterios xerais:  

--Comportamento na clase. 

17.3.- Promoción do alumnado  

Cada avaliación recupérase coa avaliación seguinte. 

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU) 

Realizada a 3ª avaliación parcial, que se fará conxuntamente coa avaliación final ordinaria consignarase a nota 

obtida polos alumnos e ademais, o profesor determinará se o alumno ten superada a totalidade da materia, 

para o que debe alcanzar como mínimo 5 puntos. 

Aqueles alumnos que non superasen algunha parte da materia, deben realizar actividades de reforzo e 

recuperación durante o período establecido entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final extraordinaria 

(segundo calendario das probas ABAU) adecuadas para superar as partes onde se teña avaliación negativa. 

Os criterios de avaliación e cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais, 

salvo que polas características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán 

comunicadas ao alumno previamente. 

Para o alumnado que teña superada a materia na avaliación ordinaria levaranse a cabo distintas actividades 

de ampliación e reforzo (segundo calendario das probas ABAU). 

Avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU) 

Aqueles que non superasen os obxectivos mínimos na avaliación ordinaria, deben realizar unha proba escrita 

ou oral sobre os contidos repasados, e que poderá ser substituida polo profesor pola entrega dun traballo ou 

dossier de actividades realizadas no período entre a avaliación final ordinaria e a avaliación final extraordinaria. 

Para superar a materia na avaliación extraordinaria deben obter unha nota igual ou superior a 5 puntos. 

Elimínase do punto 18 o apartado: “Alumnos que non promocionan en xuño”. 

 

 

 


