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

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

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 

1º ESO 

MATERIA: Xeografía e Historia 

PROFESORA: Francisca García Pereira (Departamento de Bioloxía) 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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

características do grupo o cal será reflectido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 
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-Probas escritas ou orais: Faranse dúas probas por avaliación. Cada proba terá 10 preguntas. O 

alumno que sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das súas formas posibles repetirá 

de novo a proba nunha data marcada polo profesor con outra batería de preguntas.  

 

-Traballo diario e actividades : relacionado coa elaboración de exercicios, comentarios, traballos e 

caderno de clase: terase en conta a corrección nas expresións, a capacidade crítica, a presentación 

no prazo correspondente.  

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 80% 

 Cualificación actividades 20% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia pendente 

Caderno de actividades elaborado para tal fin, cun seguimento por parte  do profesor/a, correxindo 

erros e aclarando ideas e coordinado pola xefa de departamento.   Proba final de maio. 

 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará entre o 6 e 22 de xuño actividades de 

apoio, reforzo, recuperación e unha proba escrita final.  Ambas adecuadas para superar as partes 
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onde se teña avaliación negativa, e que estarán reflectidas no informe individualizado que elaborará o 

profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado.  

Ponderación 

 Cualificación da proba 50% 

 Cualificación actividades 50% 

Os criterios de avalición 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/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese período indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

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

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

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 
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 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no período do 6 ao 22 de 

xuño. 

2º ESO 

MATERIA: Xeografía e Historia 

PROFESORA: Cristina Elena Bobillo Vázquez Monjardín (Departamento de Economía) Delfina 

Rodríguez Fernández  (Departamento Xeografía e Historia)  

                                                             

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

-Probas escritas ou orais: Faranse dúas ou tres probas por avaliación  (de un a dous temas). Cada 

exame terá diferentes cuestións : vocabulario, preguntas curtas, algunha pregunta a desenvolver…cun 

valor total de 10 puntos.  O alumno que sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das súas 

formas posibles repetirá de novo a proba nunha data marcada polo profesor con outra batería de 

preguntas.  

-Traballo diario: relacionado coa elaboración de exercicios, comentarios de texto, traballos e caderno 

de clase: terase en conta ademais do contido a corrección nas expresións , as ilustracións, a capacidade 

de crítica, a presentación e a entrega no prazo correspondente.  

 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 
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Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 80% 

 Cualificación actividades 20% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia pendente 

Caderno de actividades elaborado para tal fin, cun seguimento por parte  do profesor/a, correxindo 

erros e aclarando ideas e coordinado pola xefa de departamento.   Proba final de maio. 

 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará entre o 6 e 22 de xuño actividades de 

apoio, reforzo, recuperación e unha proba escrita final.  Ambas adecuadas para superar as partes 

onde se teña avaliación negativa, e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o 

profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado.  

Ponderación 

 Cualificación da proba 50% 

 Cualificación actividades 50% 

Os criterios de avalición 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/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 
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Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

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

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

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 

 

 

3º ESO 

MATERIA: Xeografía e Historia 

PROFESORA: Delfina Rodríguez Fernández  (Departamento Xeografía e Historia)                                                              

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 
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A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflectido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

-Probas escritas ou orais: Faranse dúas probas por avaliación (dous temas por proba).  Cada exame 

terá diferentes cuestións : vocabulario, preguntas curtas, algunha pregunta a desenvolver…cun valor 

total de 10 puntos.  O alumno que sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das súas formas 

posibles repetirá de novo a proba nunha data marcada polo profesor con outra batería de preguntas.  

-Traballo diario: relacionado coa elaboración de exercicios, comentarios de texto, traballos e caderno 

de clase: terase en conta ademais do contido a corrección nas expresións , as ilustracións, a capacidade 

de crítica, a presentación e a entrega no prazo correspondente.  

Os alumnos poderán ler voluntariamente un texto por avaliación, cumprimentando unha ficha sobre o 

mesmo, comunicándolle ó profesor o seu interese na lectura a inicios de cada avaliación. A realización 

do traballo subirá ata un punto a nota da avaliación.  

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 80% 

 Cualificación actividades 20% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia pendente 
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Caderno de actividades elaborado para tal fin, cun seguimento por parte  do profesor/a, correxindo 

erros e aclarando ideas e coordinado pola xefa de departamento.   Proba final de maio. 

 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará entre o 6 e 22 de xuño actividades de 

apoio, reforzo, recuperación e unha proba escrita final.  Ambas adecuadas para superar as partes 

onde se teña avaliación negativa, e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o 

profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado.  

Ponderación 

 Cualificación da proba 50% 

 Cualificación actividades 50% 

Os criterios de avalición 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/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese periodo indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

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

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

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 
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Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 

 

4º ESO 

MATERIA: Xeografía e Historia 

PROFESOR: Carlos Pérez Seara (Departamento Xeografía e Historia)               

                                                

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

-Probas escritas ou orais: Faranse dúas probas por avaliación (dous-tres temas por proba). Cada 

exame terá diferentes cuestións : vocabulario, preguntas curtas, algunha pregunta a desenvolver…cun 

valor total de 10 puntos. O alumno que sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das súas 
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formas posibles repetira de novo a proba nunha data marcada polo profesor con outra batería de 

preguntas.  

-Traballo diario: relacionado coa elaboración de exercicios, comentarios de texto, traballos e caderno 

de clase: terase en conta ademais do contido a corrección nas expresións , as ilustracións, a capacidade 

de crítica, a presentación e a entrega no prazo correspondente.   

 

Os alumnos poderán ler voluntariamente un texto por avaliación, cumplimentando unha ficha sobre o 

mesmo, comunicándolle ó profesor o seu interese na lectura a inicios de cada avaliación. A realización 

do traballo subirá ata un punto a nota da avaliación.  

 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 85% 

 Cualificación actividades 15% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e adicionalmente 

nesa avaliación o profesor/a determinará se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. 

Para iso calcularase a media aritmética das notas obtidas nas tres avaliacións parcias sendo necesario 

una nota media maior ou igual a 5.  
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Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará entre o 6 e 22 de xuño actividades de 

apoio, reforzo, recuperación e unha proba escrita final.  Ambas adecuadas para superar as partes 

onde se teña avaliación negativa, e que estarán reflectidas no informe individualizado que elaborará o 

profesor/a ao remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado.  

Ponderación 

 Cualificación da proba 50% 

 Cualificación actividades 50% 

Os criterios de avalición 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/a previamente. 

Estas actividades de recuperación nese período indicado substitúen á “Avaliación final 

extraordinaria” indicada na programación didáctica publicada e que desaparece. 

 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

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

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

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación. Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 
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 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación será a media das notas 

das tres avaliacións obtidas tras a cualificación de ditas actividades no periodo do 6 ao 22 de 

xuño. 

 

1º BACHARELATO 

MATERIA: Historia do Mundo Contemporáneo. 

PROFESORA: Delfina Rodríguez Fernández (Departamento de Xeografía e Historia) 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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

características do grupo o cal será reflectido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

-Probas escritas: Dúas por avaliación. Cada proba constará de diferentes cuestión: vocabulario, 

preguntas curtas, e un comentario de texto con preguntas nas primeiras avaliacións. O alumno que 

sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das súas formas posibles repetirá de novo a proba 

nunha data marcada polo profesor con outra batería de preguntas.  

 

-Traballos: tarefas diarias relacionadas coa elaboración de comentarios de texto, exercicios,  

pequenos traballos de investigación. 

Os alumnos poderán ler voluntariamente un texto por avaliación, cumprimentando unha ficha sobre o 

mesmo, comunicándolle ó profesor o seu interese na lectura a inicios de cada avaliación. A realización 

do traballo subirá ata un punto a nota da avaliación.  

Realizaranse recuperacións ó remate de cada avaliación para os alumnos que sexan avaliados 

negativamente 

 

2.- Criterios de cualificación 
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1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademais valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial deseñaranse actividades de recuperación 

acordes ás características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia pendente 

Caderno de actividades elaborado para tal fin, cun seguimento por parte  do profesor/a, correxindo 

erros e aclarando ideas e coordinado pola xefa de departamento.   Proba final de maio. 

 

Avaliación final ordinaria (6 de xuño de 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa avaliación final 

ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará 

se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das 

notas obtidas nas tres avaliacións parciais sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará actividades de apoio, reforzo e 

recuperación durante o período do 6 ao 22 de xuño 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/a previamente. 

 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 
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O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, acudirá ao centro para realizar 

actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en: 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

  

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación tras a cualificación das actividades de reforzo e recuperación, xunto cunha proba escrita 

final realizadas no período do 6 ao 22 de xuño.  

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia. 

 

2º BACHARELATO 

MATERIA: XEOGRAFÍA 

PROFESOR: Carlos Pérez Seara (Departamento de Xeografía e Historia) 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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

características do grupo o cal será reflectido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

-Probas escritas: Dúas na primeira e segunda avaliación, unha na terceira. Estas probas seguirán a 

estrutura das ABAU. 
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As partes desta son as seguintes: 

 

Primeira pregunta: definir catro conceptos xeográficos a elixir dos seis propostos. 2 puntos. Trátase 

ademais de que o alumnado saiba usar axeitadamente a terminoloxía xeográfica relacionándoa cun 

exemplo. 

 

Segunda pregunta: desenvolver unha pregunta práctica consistente na localización, lectura, 

interpretación, explicación e análise crítica de documentos gráficos relacionados coas destrezas e 

habilidades xeográficas fundamentais, e que se recollen no apartado anterior, estruturado por bloques 

de coñecemento. 5 puntos. 

 

Terceira pregunta: desenvolver unha cuestión teórica referida aos temas extraídos dos bloques de 

coñecemento. 3 puntos. 

 

Importante: Para superar a proba escrita haberá que amosar polo menos o dominio dos mínimos 

esixibles na pregunta práctica e teórica. O alumno que sexa sorprendido copiando nun exame en 

calquera das súas formas posibles repetirá de novo a proba nunha data marcada polo profesor con 

outra batería de preguntas.  

-Traballo diario: relacionado coa elaboración de exercicios, comentarios de texto, traballos e caderno 

de clase: terase en conta ademais do contido a corrección nas expresións , as ilustracións, a capacidade 

de crítica, a presentación e a entrega no prazo correspondente.   

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademais valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 
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 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial deseñaranse actividades de recuperación 

acordes ás características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

 

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa avaliación final 

ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará 

se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das 

notas obtidas nas tres avaliacións parciais sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará 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/a previamente. 

Actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU (segundo 

calendario das probas ABAU): 

O alumnado que supere a materia logo da avaliación final, seguirá acudindo ao centro para realizar 

actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU. 

 

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación tras a cualificación das actividades de reforzo e recuperación, xunto cunha proba escrita 

final realizadas no período do 6 ao 22 de xuño.  

Ponderación 
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 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia. 

 

2º BACHARELATO 

MATERIA: ARTE 

PROFESOR: Carlos Pérez Seara (Departamento de Xeografía e Historia) 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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

características do grupo o cal será reflectido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

Probas escritas: dúas por avaliación, os exames axustaranse o máis posible á estrutura da proba da 

ABAU. Unha primeira pregunta terá tres laminas de entre as que escoller dúas. Sempre no total das 

dúas opcións do exame haberá polo menos unha lámina que pertenza a arte antiga, a medieval, a 

moderna e a contemporánea. 

As láminas escollidas terán que ser comentadas tendo en conta os seguintes apartados e criterios de 

avaliación: 

A.- Un punto pola súa catalogación sinalando cultura/estilo/movemento; cronoloxía; obra; e autor se 

procede. 

B.- Outro punto pola análise do contexto histórico-artístico. 

C.- Finalmente dous puntos por analizar e xustificar a obra seguindo os enfoques metodolóxicos da 

historia da arte. 

Para superar a proba escrita haberá que amosar polo menos o dominio dos mínimos esixibles na 

análise das obras artísticas.  
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Unha segunda pregunta, que será a mesma para ambas as opcións, composta de oito conceptos 

(véxase o  apartado Vocabulario de conceptos artísticos), dos que os alumnos terán que responder tan 

só a catro, que puntuarán a 0,50 puntos cada unha.  

O alumno que sexa sorprendido copiando nun exame en calquera das súas formas posibles repetira de 

novo a proba nunha data marcada polo profesor con outra batería de preguntas.  

 

-Traballo diario: realización de tarefas (comentarios de obras, etc) e cuestionarios. 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademais valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial deseñaranse actividades de recuperación 

acordes ás características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

 

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa avaliación final 

ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará 

se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das 

notas obtidas nas tres avaliacións parciais sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.  
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Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará 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/a previamente. 

Actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU (segundo 

calendario das probas ABAU): 

O alumnado que supere a materia logo da avaliación final, seguirá acudindo ao centro para realizar 

actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU. 

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación tras a cualificación das actividades de reforzo e recuperación, xunto cunha proba escrita 

final realizadas no período do 6 ao 22 de xuño.  

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia. 

 

2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

PROFESORA: Delfina Rodríguez Fernández (Departamento de Xeografía e Historia) 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflectidos na programación para cada un dos bloques seguindo a 

temporalización marcada para cada bloque. 

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

características do grupo o cal será reflectido no seguimento da programación que mensualmente fará 

o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 
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Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

Probas escritas : faranse dúas probas por avaliación seguindo o modelo marcado pola CIUG.  
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Os contidos relativos á composición de texto non se impartiran ata mediados da primeira avaliación, 

de xeito que o primeiro exame soamente versará sobre termos de vocabulario (oito conceptos) e 

preguntas a desenvolver (dúas preguntas). 

 

-Traballo diario: os alumnos traballaran en cada avaliación diferentes composicións históricas que 

se corrixirán na clase. Nestes traballos teremos en conta, non só a claridade expositiva , senón tamén 

o razoamento e a valoración dos acontecementos como corresponde , sen esquecer a presentación. 

 

Realizaranse recuperacións ó remate de cada avaliación para os alumnos que sexan avaliados 

negativamente 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación media das probas escritas (Cualificación media probas). 

Ademais valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades). 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación parcial deseñaranse actividades de recuperación 

acordes ás características da materia non superada e ao perfil do alumno/a co fin de que sexa 

recuperada á maior brevidade posible. 

 

Avaliación final ordinaria (segundo calendario das probas ABAU): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial (que se realizará conxuntamente coa avaliación final 

ordinaria) consignarase a nota obtida e adicionalmente nesa avaliación o profesor/a determinará 
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se o alumno/a ten superada a totalidade da materia. Para iso calcularase a media aritmética das 

notas obtidas nas tres avaliacións parciais sendo necesario una nota media maior ou igual a 5.  

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará 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 avalición 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/a previamente. 

Actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU (segundo 

calendario das probas ABAU): 

O alumnado que supere a materia logo da avaliación final, seguirá acudindo ao centro para realizar 

actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU. 

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será a media aritmética simple das cualificacións acadadas en cada 

avaliación tras a cualificación das actividades de reforzo e recuperación, xunto cunha proba escrita 

final realizadas no período do 6 ao 22 de xuño.  

Ponderación 

 Cualificación media probas 90% 

 Cualificación actividades 10% 

Será necesario obter un mínimo de 5 puntos nesa media para superar a materia. 

 

Ourense, 31 de marzo de 2022 

O xefe de Departamento 

Carlos Pérez Seara 


