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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 1ª avaliación 

Media dos exames e entrega habitual de deberes, traballo en clase, actitude fronte á materia, 
puntualidade e asistencia, nas seguintes porcentaxes, respectivamente: 

Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 2º ESO: 70% e 30%. 

Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 4º ESO: 80% e 20% 

Tecnoloxía: 60% e 40% 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación 

Poderase facer unha proba do dado durante a avaliación despois das notas trimestrais (en caso de 
redución do contido, informarase ao alumnado). 

 
 
 
 

2º Avaliación 

Cálculo da nota da 2ª avaliación 

Media dos exames e entrega habitual de deberes, traballo en clase, actitude fronte á materia, 
puntualidade e asistencia, nas seguintes porcentaxes, respectivamente: 

Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 2º ESO: 70% e 30%. 

Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 4º ESO: 80% e 20% 

 Tecnoloxía: 60% e 40% 

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación 

Poderase facer unha proba do dado durante a avaliación despois das notas trimestrais (en caso de 
redución do contido, informarase ao alumnado). 

 
 
 
 

3º Avaliación 

Cálculo da nota da 3ª avaliación 

Media dos exames e entrega habitual de deberes, traballo en clase, actitude fronte á materia, 
puntualidade e asistencia, nas seguintes porcentaxes, respectivamente: 

Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 2º ESO: 70% e 30% 

    Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 4º ESO: 80% e 20% 

 Tecnoloxía: 60% e 40% 

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación 

Poderase facer unha proba do dado durante a avaliación despois das notas trimestrais (en caso de 
redución do contido, informarase ao alumnado). 

 
Cualificación 

final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso 

Media ponderada das cualificacións do exame final e das avaliacións aprobadas, tendo en 
consideración o punto 4 do apartado 2.1. Metodoloxía. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

  Cálculo cualificación materias pendentes 

 Cualificación final de materia pendente, agás Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO: 

Boletín a entregar antes do exame (30% da nota) e exame escrito (70% da nota) 

 Cualificación final de materia pendente Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO: 

Boletíns e traballos que recollerá o profesor/a durante o curso. En caso de non entregalos ou 
realizalos mal, o profesor/a fará unha proba final ao alumno/a. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 1º e 2º ESO: convocatorias en febreiro e maio 

-Os alumnado deberá entregar un boletín de exercicios de parte da materia en cada convocatoria. 

- En febreiro realizarase unha proba da primeira parte da materia. En maio farán a segunda parte da 
proba os aprobados/as en febreiro e o total os suspensos/as. Os pesos das cualificacións son: 30% 
exercicios e 70% exame. 

 Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO: notas dos exercicios/traballos entregados ou, en caso de non 
aprobar ou non presentalos, nota da proba relizada. 

 3º e 4º ESO: convocatorias en febreiro e maio 

-Entrega de boletíns da materia en outubro aos alumnos/as coa materia pendente, que deben 
realizar e entregar na convocatoria á que se presentan. Durante o tempo de realización do boletín 
poden consultar co profesor da área as dúbidas que teñen. 

- A avaliación realízase a partir dun exame escrito (con modelos que se proporcionan ao 
alumnado)(70% da nota) e o propio boletín entregado (30%) 
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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 realizará unha proba só das avaliacións suspensas. 
 Informarase ao alumnado da materia específica de cada avaliación, reducindo os 

contidos que o profesor considere segundo os mínimos establecidos, todo elo a 
partir dos informes individualizados. 

 Realizarase un repaso guiado por avaliacións e exercicios tipo do máis salientable.  
 A realización das actividades e a actitude na aula terá un peso dun 10% na nota 

final (tamén aplicable aos aprobados, sen que neste caso poida supoñer un 
suspenso). 

 Non se farán actividades de ampliación. 
 O anterior será válido tamén para o alumnado de reforzo e ACI. 

Actividades tipo  Nas materias do departamento faranse exercicios do máis importante a partir de 
modelos de exames ou boletíns (co cal o alumnado xa ten uha referencia) e 
resolveranse as dúbidas que vaian xurdindo. 

Materiais e recursos  Dado o pouco tempo dispoñible, o recurso fundamental é a guía do profesor/a para 
marcar o importante, o traballo do alumnado e a capacidade deste para formular 
dúbidas e aclarar conceptos. 


