
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: CPR QUIÑONES DE LEÓN   
DEPARTAMENTO DE LINGUAS 
MATERIA: LINGUA 
CASTELÁ 
DATA: ABRIL 2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 

 
 
 

1º Avaliación 

Cálculo da nota da 1º avaliación: 

Coñecementos adquiridos e manifestados nos distintos exames, traballos, etc. 70%  

Claridade lectora, comprensión dos textos lidos, riqueza e precisión oral e escrita, 

competencia gramatical e riqueza léxica, dominio efectivo das normas ortográficas, 

capacidade para manexar fontes de información, etc. 20% . 

Actitudes exhibidas ao longo do curso, reflectidas na súa asistencia, puntualidade, 

participación e comportamento en clase; na dilixencia e pulcritude na entrega de traballos, 

exercicios, etc., no seu interese cara ás distintas manifestacións lingüísticas e literarias 

estudadas durante o curso.10% 

Procedemento de recuperación da 1º avaliación: 

Poderase facer unha proba dos contidos mínimo da avaliación. 

Deberán presentar as tarefas non presentadas ou non feitas correctamente. 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2º avaliación:  

Coñecementos adquiridos e manifestados nos distintos exames, traballos, etc. 70% 

Claridade lectora, comprensión dos textos lidos, riqueza e precisión oral e escrita, 

competencia gramatical e riqueza léxica, dominio efectivo das normas ortográficas, 

capacidade para manexar fontes de información, etc. 20 % 

Actitudes exhibidas ao longo do curso, reflectidas na súa asistencia, puntualidade, 

participación e comportamento en clase; na dilixencia e pulcritude na entrega de 

traballos, exercicios, etc., no seu interese cara ás distintas manifestacións lingüísticas e 

literarias estudadas durante o curso.10% 

 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación: 

Poderase facer unha proba dos contidos mínimo da avaliación. 

Deberán presentar as tarefas non presentadas ou non feitas correctamente. 

 
 
 

 
3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3º avaliación:  

Coñecementos adquiridos e manifestados nos distintos exames, traballos, etc. 70%  

Claridade lectora, comprensión dos textos lidos, riqueza e precisión oral e escrita, 

competencia gramatical e riqueza léxica, dominio efectivo das normas ortográficas, 

capacidade para manexar fontes de información, etc. 20 % 

Actitudes exhibidas ao longo do curso, reflectidas na súa asistencia, puntualidade, 

participación e comportamento en clase; na dilixencia e pulcritude na entrega de 

traballos, exercicios, etc., no seu interese cara ás distintas manifestacións lingüísticas e 

literarias estudadas durante o curso.10% 

 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

Poderase facer unha proba dos contidos mínimo da avaliación. 

Deberán presentar as tarefas non presentadas ou non feitas correctamente. 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

Alumnado coa materia superada na 3º avaliación: cualificación final segundo o baremo desta avaliación. Poderá 

obter unha cualificación maior se se aprecia unha mellora nas competencias. 

Alumnado con materia pendente na 3º avaliación: ponderación aplicada nas avaliacións. 
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Proba 
extraordinaria 

para BAC 

Consistente en: 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:  

Traballos requiridos polo profesor antes do exame 40% 

Proba de recuperación 60%   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Convocatoria de maio. 

Entrega de tarefas antes requiridas polo profesor antes da convocatoria 
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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 O alumnado fará unha proba de contidos mínimos, dos cales serán informados os 

alumnos. 

Repaso de contidos por avaliación e realización de actividades tipo. 

Valorarase a actitude fronte a materia e a realización das actividades de xeito 
adecuado. 

O alumnado obxecto de RE serán valorados mais polas actividades que pola proba, 

O alumnado obxecto de AC avaliarase dos contidos mínimos da súa AC. 

Actividades tipo Actividades sinxelas cos contidos mais salientables. 

Os alumnos cos materia superada fará as mesmas actividades coa intención de 

reforzar o aprendido. 

Materiais e recursos A guía do profesor e o traballo do alumnado. 

Poderase facer grupos de traballo para profundizar nalgún tema para aqueles alumnos 
coa materia superada. 

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  

Actividades tipo  

Materiais e recursos  

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  
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