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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado 

1.1. Criterios para o 
tratamento de 
materias pendentes 

Cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, adoptaranse as 
medidas de atención á diversidade que procedan: reforzo educativo, adaptación 
curricular non significativa, apoio pedagóxico por parte do profesorado encargado 
desta tarefa, flexibilización dos tipos de agrupamentos, compromiso educativo coas 
familias.  

Se a pesar das medidas adoptadas algún alumno/a acada a promoción de curso con 
algunha área con cualificación negativa elaborarase un plan de reforzo coas medidas 
necesarias para que recupere as aprendizaxes que non alcanzara o curso anterior. 

1.2. Criterios de 
promoción do 
alumnado de 
curso/etapa 

Ao finalizar os cursos 2ºEP, 4ºEP e 6ºEP, e como consecuencia do proceso de 
avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a 
promoción do alumnado: De xeito colexiado, tendo en conta os criterios de 
promoción e tomando especialmente en consideración a información e o criterio do 
profesorado titor.  

A promoción no resto de cursos da etapa será automática. 

Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán 
os incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao 
curso ou á etapa seguinte. 

O alumnado que promocione con algunha área pendente deberá seguir un plan de 
reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa 
superación. 

O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo 
curso. Esta medida só se poderá adoptar unha vez durante a etapa. 

A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter 
excepcional e tomarase se, tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e 
personalizadas para atender o desfasamento curricular ou as dificultades de 
aprendizaxe da alumna ou do alumno, o equipo docente considera que a 
permanencia un ano máis no mesmo curso é a medida máis adecuada para favorecer 
o seu desenvolvemento. Nese caso, organizará un plan específico de reforzo para 
que, durante ese curso, a alumna ou o alumno poida alcanzar o grao de adquisición 
das competencias correspondentes. 

Ademais dos académicos o equipo docente analizará e terá en conta outros 
factores antes de tomar a decisión definitiva: nivel de desenvolvemento socio-
afectivo (integración no grupo, autoestima…), nivel madurativo (autonomía, ritmo de 
traballo) e faltas de asistencia reiterada por enfermidade ou outras posibles causas. 

 
 

 

 

2. Criterios do outorgamento de mencións honoríficas (primaria) e matriculas de honra (ESO/BAC) 

2.1. Criterios xerais  
Outorgarase a aquel alumnado que acade unha calificación de sobresaliente nunha 

ou máis areas cun rendemento académico excelente. 
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3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso 
2021/2022 

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das materias/ámbitos 
pendentes. 

Cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, adoptaranse as medidas de atención á diversidade 
que procedan: reforzo educativo, adaptación curricular non significativa, apoio pedagóxico por parte do profesorado 
encargado desta tarefa, flexibilización dos tipos de agrupamentos, compromiso educativo coas familias.  

Se a pesar das medidas adoptadas algún alumno/a acada a promoción de curso con algunha área con cualificación 
negativa elaborarase un plan de reforzo coas medidas necesarias para que recupere as aprendizaxes que non 
alcanzara o curso anterior. 

3.2. Indicar o modelo a utilizar por todo o profesorado para a modificación das programacións 
didácticas (o remitido pola I.E. ou outro modelo, de ser o caso) 

ADENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

AVALIACIÓN 

Seguindo a 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, no artigo 
5, teremos en conta os seguintes puntos: 

 A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para a valoración do grao 
de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, 
os estándares de aprendizaxe que se recollen no Decreto105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os incluídos na devandita 
adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao curso ou á etapa seguinte. 

 A avaliación do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto dos procesos de 
aprendizaxe. 

 No contexto deste proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun alumno non sexa o 
axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do 
curso, tan pronto como se detecten as dificultades, con especial seguimento da situación do alumnado con 
necesidades educativas especiais, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles 
para continuar o proceso educativo.  

 A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, na 
medida en que ser competente supón mobilizar os coñecementos, as destrezas, as actitudes e os valores para 
dar resposta ás situacións expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde 
unha formulación integradora. 

 Na valoración do desenvolvemento das competencias do alumnado teranse en consideración, de ser o caso, os 
estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os cales 
conforman o perfil desa competencia. 

 

PROMOCIÓN 

A promoción nos cursos de 1ºEP, 3EP e 5ºEP será automática, tal e como recolle o artigo 6 da O de 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 non sistema de Galicia. E a promoción ou non ao seguinte ciclo valorarase 
en 2º, 4ºEP e 6ºEP. 

 

PLAN E ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO QUE REPITE  

A Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación 
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primaria no sistema educativo de Galicia, recolle no artigo 6 que o equipo docente organizará un plan específico de 
reforzo o alumnado que non acade a promoción, para que durante ese curso, poida alcanzar o grao de adquisición 
das competencias correspondentes. 

Para a elaboración e o seguimento do plan específico de reforzo, a que se refire o punto anterior, seguirase o 
establecido no artigo 50 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 
setembro, 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 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 
 

4. Aprobación e publicidade 

4.1. Aprobación  O presente documento foi aprobado no Claustro celebrado o martes 26 de abril. 

4.2. Publicidade  
O presente documento vai ser publicado na Web do centro e despois o enlace será 

enviado ás familias vía Abalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


