
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.  
CURSO 2021/2022 

CENTRO: IES CHAN DO MONTE 

CURSO: 1º BACH 
MATERIA: LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL 
DEPARTAMENTO: MÚSICA 
DATA: 5 DE ABRIL 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: por medio de probas que terán dúas partes:  
- Parte A (teoría): 70 % da proba 
- Parte B (práctica): 30 % da proba 
Para aprobar é imprescindible obter polo menos a metade da calificación en cada 
unha das Partes, é dicir, un mínimo dun 35 % na Parte A e un mínimo dun 15 % 
na Parte B 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:  por medio de probas similares 
ás descritas no párrafo anterior. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación:  por medio de probas que terán dúas partes:  
- Parte A (teoría): 70 % da proba 
- Parte B (práctica): 30 % da proba 
Para aprobar é imprescindible obter polo menos a metade da calificación en cada 
unha das Partes, é dicir, un mínimo dun 35 % na Parte A e un mínimo dun 15 % 
na Parte B 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:  por medio de probas similares 
ás descritas no párrafo anterior.  

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación:  por medio de probas que terán dúas partes:  
- Parte A (teoría): 70 % da proba 
- Parte B (práctica): 30 % da proba 
Para aprobar é imprescindible obter polo menos a metade da calificación en cada 
unha das Partes, é dicir, un mínimo dun 35 % na Parte A e un mínimo dun 15 % 
na Parte B 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: por medio de probas similares 
ás descritas no párrafo anterior.  

Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
media aritmética da 1º, 2º e 3º avaliación 

Proba 

extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 
proba que terá dúas partes:  
- Parte A (teoría): 70 % da proba 
- Parte B (práctica): 30 % da proba 
Para aprobar é imprescindible obter polo menos a metade da calificación en cada 
unha das Partes, é dicir, un mínimo dun 35 % na Parte A e un mínimo dun 15 % 
na Parte B 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
por medio de probas que terán dúas partes:  
- Parte A (teoría): 70 % da proba 
- Parte B (práctica): 30 % da proba 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para aprobar é imprescindible obter polo menos a metade da calificación en cada 
unha das Partes, é dicir, un mínimo dun 35 % na Parte A e un mínimo dun 15 % 
na Parte B 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  

a 3º avaliación e a avaliación final na ESO 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 
 

Actividades tipo 

 
 

Materiais e recursos 

 
 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría) 

Metodoloxía  

 

A metodoloxía exposta no apartado 5 (páxina 62 e seguintes) na programación do 
Depto de Música 2021-2022 
 

Actividades tipo 

 

1. PARA OS ALUMNOS QUE NON APROBARON A AVALIACIÓN FINAL 
ORDINARIA:  
Actividades de reforzo para preparar a proba extraordinaria 
 
2.  PARA OS ALUMNOS QUE APROBARON A AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA:  
Actividades de reforzo coas que NON poderán subir a nota da avaliación final 
ordinaria 
 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos expostos na páxina 66 da programación do Depto de 
Música 2021-2022 

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC 

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía  

 
 

Actividades tipo 

 
 

Materiais e recursos 

 
 


