
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 
 

CSC, CCEE, 

CD, CAA 

Actividades cotiás e 

traballos 

 

30% 

CCL Probas escritas: 
(unha ou dúas): No 

caso de ser dúas, farán 

media entre elas 

tendo que ter como 

mínimo un 3 en uno 

deles para poder 

facela. 

 

70% 

 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 
Se o alumno acada unha nota inferior a un 4, fará un traballo sobre algún dos 
aspectos traballados na avaliación. 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
 

CSC, CCEE, 

CD, CAA 

Actividades cotiás e 

traballos 

 

30% 

CCL Probas escritas; 
(unha ou dúas): No 

caso de ser dúas, farán 

media entre elas 

tendo que ter como 

mínimo un 3 en uno 

deles para poder 

facela. 

70% 

 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 
Se o alumno acada unha nota inferior a un 4, fará un traballo sobre algún dos 
aspectos traballados na avaliación. 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación: 
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CSC, CCEE, 

CD, CAA 

Actividades cotiás e 

traballos 

 

30% 

CCL Probas escritas; 
(unha ou dúas): No 

caso de ser dúas, farán 

media entre elas 

tendo que ter como 

mínimo un 3 en uno 

deles para poder 

facela. 

70% 

 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 
Se o alumno acada unha nota inferior a un 4, fará un traballo sobre algún dos 
aspectos traballados na avaliación que terá que estar entregado antes da 
avaliación final. 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
Será preciso que á hora da avaliación final, os alumnos teñan cualificación 

positiva (cinco ou máis puntos) en dúas das tres avaliacións, sendo unha delas a 
terceira. A nota final será a media das 3 avaliacións. 

O alumno poderá mellorar ata 1 punto a nota media das 3 avaliacións, de faceren 
os exercicios e traballos de ampliación que se farán na aula no período entre a 3ª 
avaliación e a avaliación final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente: 
Se o alumno fai os traballos indicados pola profesora o seu valor será o 100% 

da nota; de non facelo a proba escrita terá un valor do 100% 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballo sobre algún dos temas da materia que lle será entregado á profesora 

cada trimestre, ou realizar un exame final co contido das fichas elaboradas cos 
contidos mínimos. 

 

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  

 

Recuperación: o alumno que teña algunha avaliación suspensa fará os boletíns 
preparados pola profesora cos contidos mínimos da avaliación que teña que 
recuperar. 
Ampliación: Os alumnos coa materia superada farán un traballo sobre a educación 
en Esparta tralo visionado da película 300. 
 

Actividades tipo 

 
Cuestionarios na aula virtual. 
Traballos de redacción. 
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Materiais e recursos 

 
Boletíns e guions para os traballos proporcionados pola profesora. 


