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AVALIACIÓN NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. 

(O. 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato no sistema educativo de Galiza) 

 

Artigo 8. PROMOCIÓN  

1. Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de 

avaliación, o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, 

decidirá sobre a súa promoción. A decisión será adoptada de xeito colexiado, 

atendendo á consecución dos obxectivos, ao grao de adquisición das competencias 

establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso da alumna ou do 

alumno, e tendo en conta os criterios de promoción.  

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, acadará a promoción dun curso 

a outro o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña 

avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as 

materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos 

casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun 

alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes:  

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que 

estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle 

permite seguir con éxito o curso seguinte.  

Se as materias non superadas son simultaneamente Lingua Galega, Lingua 

Castelá e Matemáticas, non promociona. 

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de 

recuperación.  

Considérase que ten expectativas favorables de recuperación se supera dous 

tercios da carga horaria total das materias nas que está matriculado o alumno. 

d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa 

evolución académica.  

3. O alumnado que acade a promoción de curso con materias sen superar deberá 

seguir un plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación 

e á súa superación.  

 

4. Para a elaboración e o seguimento do plan de reforzo a que se refire o punto 

anterior, seguirase o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021 que 

desenvolve o decreto que regula a atención á diversidade. 

  

5. O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo 

curso. A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter 

excepcional e tomarase logo de esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio 

para superar as dificultades de aprendizaxe da alumna ou do alumno. En todo caso, 

a permanencia no mesmo curso planificarase de maneira que as condicións 
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curriculares se adapten ás necesidades do alumnado e estean orientadas á 

superación das dificultades detectadas, así como ao avance e ao afondamento nas 

aprendizaxes xa adquiridas. Estas condicións recolleranse nun plan específico 

personalizado con cantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado.  

 

6. Para a elaboración e o seguimento do plan específico personalizado a que se refire 

o punto anterior, seguirase o establecido no artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 

2021 

7. En todo caso, a alumna ou o alumno poderá permanecer no mesmo curso unha 

soa vez, e dúas veces como máximo ao longo do ensino obrigatorio. De xeito 

excepcional poderase permanecer un ano máis no cuarto curso, aínda que se 

esgotase o máximo de permanencia, sempre que o equipo docente considere que 

esta medida favorece a adquisición das competencias establecidas para a etapa. 

Neste caso poderase prolongar un ano o límite de idade a que se refire o artigo 4.2 

da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

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 

seguinte curso ou a obtención do título de graduado ou graduada en educación 

secundaria obrigatoria. 

Artigo 10. TÍTULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.  

1. Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de 

avaliación, o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, 

decidirá sobre a súa titulación. A decisión será adoptada de xeito colexiado, 

atendendo á adquisición das competencias establecidas e á consecución dos 

obxectivos da etapa, sen prexuízo do establecido no artigo 7.2 desta orde, e tendo 

en conta os criterios de titulación.  

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias ou 

ámbitos cursados. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a 

obtención do título por parte dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran 

tamén todas as condicións seguintes:  

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que 

estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  

 

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias 

establecidas.  

Considérase que as competencias están adquiridas cando o número de materias 

non superadas non sexa superior a dúas.  

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos 

da etapa.  
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3. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria será único e expedirase 

sen cualificación. 

Artigo 12. MATRÍCULA DE HONRA.  

1. As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso, obtivesen 

unha nota media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos poderán recibir a 

mención de matrícula de honra. A devandita mención poderá concederse, como 

máximo, a un número de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % 

do total de alumnado matriculado no centro docente no cuarto curso.  

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto 

curso de educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse 

unha mención de matrícula de honra. 

No caso de empate os criterios a seguir para desempatar serán: 

- Ter en conta a nota media ata as centésimas. 

- Se persiste o empate, considerarase o maior número de materias cualificadas 

cunha nota igual a 10 no cuarto curso. 

- En caso de seguir persistindo o empate terase en conta a nota media superior, 

aproximada ás centésimas, no 3º curso. 

- En caso de seguir persistindo o empate terase en conta a nota media superior, 

aproximada ás centésimas, no 2º curso 

- En caso de seguir persistindo o empate terase en conta a nota media superior, 

aproximada ás centésimas, no 1º curso 

 

Documento aprobado no Claustro do mércores, 27 de abril de 2022. 
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