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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 xerais para a avaliación do alumnado 

1.1. Criterios para 
establecer medidas de 
reforzo educativo  

 
 

 Avaliación inicial onde se estableza claramente de onde 
partimos. 

 Tras unha avaliación inicial desfavorable. 

 Cando o equipo docente do alumno/-a perciba un deterioro 
no rendemento académico durante un período prudencial. 

 Tras a análise de malos resultados académicos durante a 
xuntanza de avaliación. 

 Como resultado da achega de informes psicopedagóxicos 
ou médicos que avalen unha serie de necesidades 
específicas.  
Terase en conta, así mesmo: 

 Cualificación dos cursos anteriores e informes se os 
houbese, tanto no D.O. como de titores/as anteriores. 

 Observación directa do alumnado, traballo na aula, 
autonomía e axilidade na resolución de problemas. 

 Dispoñibilidade horaria do profesorado e distribución 
equitativa dos reforzos por parte do Equipo Directivo en 
colaboración co Departamento de orientación. 

 

 
1.2. Criterios de 
avaliación do 
alumnado con AC 

 

 

 

Os criterios de avaliación serán os que están  incluídos na 
devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción 
ao curso ou á etapa seguinte. 

 Revisión da AC segundo a evolución do alumnado con 
adaptación unha vez oído o titor/a e seguindo as pautas do 
Departamento de Orientación 

 Revisión da AC segundo a lexislación vixente. 

 Os criterios de promoción do alumnado con AC serán os 
mesmos que os criterios de promoción establecidos para 
cada curso.  

 

2. Criterios de promoción 

2.1. Criterios de 

promoción (2º, 4º e 
6º) 
 
 
 

Reunida a CCP coa finalidade de establecer uns criterios claros para 
promocionar ao seguinte nivel, e dado o carácter instrumental que 
teñen as áreas de Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá 
para lograr os obxectivos marcados e acadar un grao óptimo na 
adquisición das competencias clave, decidiuse o seguinte: 
Un alumno ou alumna PROMOCIONARÁ ao seguinte nivel cando se 
dean as seguintes circunstancias: 
 

 Se aproba todas as materias. 

 Se suspende dúas materias, sempre e cando non sexan 
(Lingua Galega, Lingua Castelá ou Matemáticas). 

 Se acada un nivel competencial axeitado. 
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Un alumno ou alumna NON PROMOCIONARÁ ao seguinte nivel 
cando se dean as seguintes circunstancias: 
 

 Se suspende dúas ou máis materias instrumentais (Lingua 
Galega, Lingua Castelá ou Matemáticas) 

 Se suspende tres materias curriculares calquera. 

 Se non acada un nivel competencial axeitado. 
 
En todo caso será a comisión de avaliación, co titor ou titora ao 
fronte, quen decidirá en última instancia e tomará as decisións 
oportunas tendo en conta o recollido neste documento, así como 
calquera outra información relevante con respecto ao alumno/-a. 
En todo momento prestarase especial atención ao benestar do 
alumno/-a tanto a nivel académico como social. 
Os criterios de promoción do alumnado con AC serán os mesmos 
que os criterios de promoción establecidos para cada curso. 

 

2.2. Criterios para a 
toma de decisións. 

 

 Xeito colexiado.  

 Tendo en conta  os criterios de promoción establecidos. 

 Consideración da información e o criterio do profesorado 
titor. 

 

2.3. Promoción 
automática 

A promoción será automática nos seguintes cursos: 1º, 3º e 5º  
No caso  de que algún  alumno /-a promocione  con algunha 
materia suspensa o mestre /-a desa materia será a persoa 
encargada de elaborar un plan de reforzo  para levar a cabo o 
curso seguinte con dito alumnado. 

 

3. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas  

3.1. Criterios xerais Os criterios que se seguirán para outorgar  unha mención 
honorífica a un alumno/-a serán os seguintes: 

 Ter unha nota media de sobresaínte no 3º ciclo de 
Educación Primaria. 

 Ter acadado un nivel competencial excelente. Este nivel 
será acreditado polo titor/-a. 
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4. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso 
2021/2022 

4.1. Especificar o procedemento para o establecemento de medidas de reforzo educativo 
cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o axeitado ao longo do curso. 
 

 Percepción da dificultade. 

 Reunión do equipo docente do alumno ou alumna en cuestión. 

 Titoría coa familia. 

 En caso de ser preciso recorrer ao Departamento de Orientación. 

 Establecer as medidas específicas de reforzo para dar resposta ás necesidades 
atopadas. 

 Elaboración dun informe no que se recollen  as medidas adoptadas. 
4 Terase en conta, así mesmo: 

 Avaliación inicial onde se estableza claramente de onde partimos. 

 Cualificación dos cursos anteriores e informes se os houbese, tanto no D.O. como de 
titores/as anteriores. 

 Análise dos resultados das avaliacións. 

 Observación directa do alumnado traballo na aula, autonomía e axilidade na 
resolución de problemas. 

 Dispoñibilidade horaria do profesorado e distribución equitativa dos reforzos por 
parte do Equipo Directivo en colaboración co Departamento de orientación.  

 Profesorado ARCO e PROA+ nos cursos que lle corresponda. 

 Reforzo individualizado nos demais cursos, tanto dentro como fora da aula, (neste 
caso previa autorización das familias) segundo criterio do Departamento de 
Orientación e oídos os titores/as. 

 Intervención do Departamento de Orientación, a petición do titor/a, para establecer 
cales son as dificultades que presenta o alumno/a e tratar de darlle resposta o máis 
axiña posible.  

 Considerar un cambio de metodoloxía, se así fose preciso, para adaptarnos ás 
circunstancias do alumnado. 

 

4.2. Especificar os criterios de promoción en 2º, 4º e 6º cursos. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  DE  2º, 4º e 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Un alumno ou alumna PROMOCIONARÁ ao seguinte nivel cando se dean as seguintes 
circunstancias: 
 

 Se aproba todas as materias. 

 Se suspende dúas materias, sempre e cando non sexan (Lingua Galega, Lingua 
Castelá ou Matemáticas). 

 Se acada un nivel competencial axeitado. 
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Un alumno ou alumna NON PROMOCIONARÁ ao seguinte nivel cando se dean as seguintes 
circunstancias: 
 

 Se suspende dúas ou máis materias instrumentais (Lingua Galega, Lingua Castelá ou 
Matemáticas) 

 Se suspende tres materias curriculares calquera. 

 Se non acada un nivel competencial axeitado. 
 
En todo caso será a comisión de avaliación, co titor ou titora ao fronte, quen decidirá en 
última instancia e tomará as decisións oportunas tendo en conta o recollido neste 
documento, así como calquera outra información relevante con respecto ao alumno/-a. En 
todo momento prestarase especial atención ao benestar do alumno/-a tanto a nivel 
académico como social. 
A promoción nos cursos 1º, 3º e 5º será automática. 
 

 
4.3. Especificar os criterios para a elaboración do informe ao finalizar os cursos 2º e 4º 
sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno, indicando, de 
ser o caso, as medidas de reforzo que se deben prever no ciclo seguinte.  
 
Ao final de curso o titor/a, de forma colexiada, elaborará un informe respecto ao grao de 
adquisición das competencias clave de cada alumno, tendo en conta as súas características. 
 

 Neste documento, indicaranse as competencias que deben ser reforzadas no curso 
seguinte, establecendo cales son os puntos febles. 

 Reforzaranse as competencias adquiridas como base para a adquisición das non 
adquiridas. 

 Especificarase o grao de adquisición de competencias básicas e as medidas de reforzo 
que se aplicaron individualmente, comunicándoas ás familias. 

 
Na modificación da concreción curricular do centro para o curso 2021/2022 establécense os 
criterios para valorar cada unha das seguintes competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística, plurilingüe.. 

 Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñaría (STEM). 

 Competencia dixital. 

 Competencia persoal, social e de aprender a aprender. 

 Competencia cidadá. 

 Competencia emprendedora. 

 Competencia en conciencia e expresións culturais. 
 

No caso de non acadar o nivel competencial suficiente, o titor/-a establecerá neste informe 
as medidas de reforzo educativo máis axeitadas para o vindeiro ciclo. Estas medidas poden ir 
dende a adaptación de materias, apoios dentro da aula ou cambios metodolóxicos e 
organizativos. 
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4.4. 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). 
 
O modelo que se vai empregar para modificar as programacións didácticas é o remitido pola 
inspección educativa. Neste modelo recolleranse os seguintes aspectos. 
 
 

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 
 

 
 
 
 
 

1ºAvaliación 

Cálculo da nota da1ªavaliación: 

Procedemento para establecer medidas de reforzo educativo despois da 1ª 
avaliación: 

 

 
 
 
 
 

2ºAvaliación 

Cálculo da nota da 2ªavaliación: 

Procedemento para establecer medidas de reforzo educativo despois da 2ª 
avaliación: 

 

 
 
 
 
 

3ºAvaliación 

Cálculo da nota da 3ª  avaliación: 

Procedemento para establecer medidas de reforzo educativo despois da 2ª 
avaliación: 

Avaliación 
alumnado con 
AC 

 

 

 

Cualificación 
final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 

Promoción   Criterios de promoción en 2º, 4º e 6º: 



CEADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN 
CURRICULAR. CURSO 2021/2022 

PÁXINA 7 DE 8 CEP CARLOS CASARES – SALVATERRA DE MIÑO 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informe  
cursos 2º 
e 4º 

Criterios para a elaboración do informe ao finalizar os cursos 2º e 4º sobre o  
grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno, indicando, 
de ser o caso, as medidas de reforzo que se deben prever no ciclo seguinte.  

 

2.Metodoloxía e actividades para o establecemento de medidas 

de reforzo educativo despois de cada unha das avaliacións. 
(apoio, reforzo, recuperación e titoría) 

(apoio,reforzo,recuperación,ampliacióne titoría) 
(apoio,reforzo,recuperación,ampliacióne titoría) 

Metodoloxía  

Actividades tipo  

Materiais e recursos  

 

5. Aprobación e publicidade 

5.1. Aprobación  

 
O documento foi elaborado na Comisión de Coordinación 
Pedagóxica do centro. Posteriormente, partillouse entre os mestres 
e mestras para o seu estudo. A aprobación da concreción curricular 
levouse a cabo no claustro celebrado o 19 de abril  incluíndo as 
achegas do profesorado. 
 

 

5.2. Publicidade  

 
Este documento darase a coñecer a toda a comunidade educativa 
polos seguintes medios: 

 Na páxina web do centro (28 de abril). 

 Información ás familias e alumnado por parte dos titores/as a 
través de Abalar móbil (28 de abril). 

 


