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O presente documento ten por obxecto dar cumprimento á Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación, modificada pola Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, Título V, 

Capítulo II, Artigo 121 polo que se regula o Proxecto Educativo. 

Tal e como establece o Artigo 129 da Lei Orgánica 2/2006, o Claustro de 

profesores, en reunión ordinaria celebrada o 29 de xuño de 2020, avaliou e 

aprobou este Proxecto Educativo, ao tempo que se lle informa ao Consello 

Escolar, en reunión ordinaria celebrada o 30 de xuño de 2020. 
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1. ASPECTOS XERAIS 

 

1.1 ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS AO CONTEXTO 

Os obxectivos da ESO e do Bacharelato que configuran a oferta formativa do noso 

centro están recollidos nos artigos 10 e 26 respectivamente do Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

1.1.1. ESO 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nas alumnas 

e nos alumnos as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os 

conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. Fomentar o “bo uso” das Tecnoloxías de Información e da 

comunicación entre os membros da comunidade educativa. 
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f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 

o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. Fomentar o traballo en 

equipo e por proxectos. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. Para conseguir este obxectivo, en 1º e en 2º de ESO dedicamos unha 

hora a maiores ao afondamento da primeira lingua (inglés). Traballamos tamén 

para conseguir que o alumnado sexa capaz de acadar en 4º de ESO o nivel B1 ou 

mesmo B2 desta lingua, xa que como centro plurilingüe os nosos alumnos teñen 

a posibilidade de realizar ditas probas no noso centro dentro do marco da 

estratexia EDUlingüe 2020. Ofertamos como segunda lingua francés e alemán. 

Contamos cun auxiliar de conversación en inglés. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. Fomentar hábitos de vida 

saudables e respectuosos co medio ambiente, en especial desde os departamentos 

de Educación Física e Bioloxía. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. Este 

obxectivo ten unha importancia fundamental no noso centro xa que impartimos o 
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bacharelato artístico e o alumnado de ESO pode beneficiarse dos traballos do 

alumnado de bacharelato artístico presentes no centro e cos que conviven a diario. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar 

a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona. O uso da lingua galega deberá estar presente en todos os 

contextos e non só durante a horas lectivas. 

 

1.1.2. BACHARELATO  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que 

lle permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e 

do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa 

e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou 

social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d)  Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Como 

centro plurilingüe damos unha grande importancia a este obxectivo: en segundo 

de bacharelato co afondamento da primeira e da segunda lingua estranxeira e en 

primeiro de bacharelato co afondamento da segunda lingua estranxeira. Contamos 

cun auxiliar de conversación en inglés, o que supón unha axuda para a preparación 

das probas de expresión e comprensión oral principalmente. O noso alumnado ten 

a posibilidade de realizar as probas do nivel B1 ou B2 en lingua inglesa no marco 

da estratexia EDUlingüe 2020 no propio centro e traballamos para conseguir bos 

resultados en ditas probas. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. Fomentar o “bo uso” destas tecnoloxías. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de 

xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 

dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. Contribuirán ao logro deste 

obxectivo moi especialmente algunhas das materias propias ao bacharelato 

artístico: Fundamentos da Arte, Deseño, Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas, 

Debuxo Artístico, Volume así como a materia de Literatura Universal.  

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal 

e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

n)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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o)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia,   

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

1.2.  ORIENTACIÓNS XERAIS SOBRE METODOLOXÍA 

 

Partindo da necesidade de alcanzar unha aprendizaxe significativa, o ensino na ESO e  en 

Bacharelato no IES Plurilingüe Adormideras guiarase polos seguintes criterios 

metodolóxicos: 

 

1.2.1. Metodoloxía en ESO. 

 

a) Na etapa de ESO, a nosa proposta pedagóxica elaborarase desde a consideración 

da atención á diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. 

Así mesmo, arbitraranse métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a 

aprendizaxe en equipo. 

b) A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, 

favorecendo o traballo individual e en equipo do alumnado, así como o logro dos 

obxectivos e das competencias correspondentes. 

c) Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de 

todos os membros do equipo docente de cada grupo. 

d) Nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o 

profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos en 

cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das 

competencias. 

e) Terase en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste 

xeito se garante o desenvolvemento de todos e mais unha atención personalizada 

en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se 

deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, 

poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

f) Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das 

competencias, e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das 



9 
 

matemáticas. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento 

e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

g) Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, 

dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. 

h) Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as 

tarefas de ensino e aprendizaxe. 

i)  Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao 

alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia 

ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as 

metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da 

biblioteca escolar. 

j)  O currículo de todas as linguas impartirase de xeito integrado, co fin de favorecer 

que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan 

ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto 

lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do 

currículo integrado das linguas que incluirán: acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación, acordos sobre a terminoloxía que se vaia 

empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación 

e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito que 

se evite a repetición  dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

k) Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na 

ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, 

en especial para aquel que presenta dificultades na súa expresión oral. Estas 

adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as cualificacións 

obtidas. 

 

1.2.2. Metodoloxía en bacharelato. 

 

a)  Aplicaremos metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 

alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de 

conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas 
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capacidades. Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do 

alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar métodos de 

investigación apropiados.    

 

b) A metodoloxía no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en 

distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como 

a transferencia e a aplicación do aprendido.    

 

c)  As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria 

para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na 

educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción 

laboral.     

 

d) As habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a expresión escrita 

e a capacidade de se expresar correctamente en público traballaranse polo profesorado en 

todas as materias. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo 

adecuado da información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída 

a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples.     

 

e) Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas, co fin de favorecer que 

todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao 

desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico 

do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das 

linguas que incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de 

actuación, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles 

dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares 

nas materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua.      

f)  A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante nesta 

etapa. O titor/a coordinará a intervención educativa do equipo docente e manterá unha 

relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais. 
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1.3. PORCENTAXE DE CONTRIBUCIÓN DE CADA MATERIA ÁS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

c) Competencia dixital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia e expresión culturais (CCEC). 

 

AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS 

 

Entendendo as dificultades existentes para conseguir unha avaliación 

suficientemente axeitada do alumnado en competencias clave, o noso instituto estableceu 

tras aprobación e traballo na Comisión de coordinación pedagóxica, un sistema que ten 

certas vantaxes: 

1. Toma como punto de partida as cualificacións das materias feitas polo 

profesorado, e nese sentido é cómodo e automático. 

2. Só ten que actualizarse minimamente cada ano. 

3. É coherente xa que parte dunha análise feita previamente polos departamentos. 

4. Ofrece unhas cualificacións que poden defenderse ante alumnado, familias e 

administración. 
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Os pasos a seguir neste proceso de cualificación das competencias son os 

seguintes: 

1. Valoración dos departamentos do peso das competencias por materia: 

Cada departamento establecerá ao inicio de curso unha valoración do peso de cada 

competencia. Esta valoración farase do seguinte xeito: 

Puntuarase de 1 a 4, e excepcionalmente 8, cada materia segundo a importancia 

da competencia na materia correspondente; dado que en teoría todas as materias 

deben de contribuír dun xeito ou doutro á adquisición de todas as competencias, 

non se poderá valorar con 0. Nesta puntuación, os criterios a seguir, respecto á 

relación competencia/materia será a seguinte: 

1 2 3 4 8 

Moi pouca 

importancia 

Pouca 

importancia 

Importancia Moi importante Importancia 

especial 

 

O valor de 8 quedaría reservado para competencias e materias relacionadas clara 

e directamente, e onde a competencia correspondente aparentemente comprenda o 100% 

da materia. Por exemplo, as materias de matemáticas e a competencia matemática ou as 

materias de linguas e a competencia lingüística. 

A competencia social, polas características especiais que ten de dificultade á hora 

de plasmarse nos estándares, trátase de xeito algo diferente. Para esta competencia 

(e só para esta), a titoría figurará como unha materia máis, pero de importancia 

especial para a competencia. É dicir, o titor ou titora cualificará esa “materia” que 

terá peso de 8 na competencia. Para o resto de materias sería recomendable asignar 

peso 1 para esta competencia, a excepción dalgunhas como valores éticos. 

Mostramos aquí o resultado de tal proceso nun departamento en particular, neste 

caso o departamento de Física e química. Na táboa aparecen as competencias coas 

siglas correspondentes: 
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Materia: Física e química 2ºESO (inglés) 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

4 2 8 2 4 3 1 

 

Materia: Física e química 2ºESO apoio (castelán) 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

3 3 8 3 4 3 1 

Materia: Física e química 3ºESO (inglés) 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

4 1 8 2 4 3 1 

 

Materia: Física e química 3ºESO (castelán) 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

3 2 8 2 4 3 1 

 

Materia: Física e química 4ºESO 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

3 1 8 2 4 3 1 

 

Materia: Física e química 1ºbacharelato 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

2 1 8 2 3 3 1 
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Materia: Física 2ºbacharelato 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

2 1 8 2 3 3 1 

 

Materia: Química 2ºbacharelato 

CCL CSC CMCCT CD CAA CSIEE CCEC 

2 1 8 2 3 3 1 
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2. Posta en común na CCP; determinación do peso de cada materia por 

competencia clave. 

Tras reunir todos os datos anteriores aportados polos departamentos, a CCP 

elaborará unha táboa onde se indique por cada competencia o peso neto 

porcentual de cada materia respecto ao total do grupo. Exemplo: 

 

 Subgrupo: 2ºESO con VE e Francés 

Comp.: 

CCL 

XH 4 7,5% 

FQ 4 7,5% 

Ing 8 15,0% 

LC 8 15,0% 

LG 8 15,0% 

Mat 3 5,7% 

EF 3 5,7% 

Mús 2 3,8% 

Tecn 2 3,8% 

Fr 8 15,0% 

VE 3 5,7% 

Titoría (só a valorar na CSC) - - 

Total materias 53 100% 

 

Isto faríase para cada competencia e para cada subgrupo. 
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3. Cualificación de cada competencia clave. 

Coa nota de cada materia cualificarase cada competencia por estudante sen 

máis que realizar unha media ponderada. Por exemplo para avaliar a CCL nun 

alumno, sumaríanse os produtos das notas obtidas en cada materia ponderado polo 

seu peso (normalizado a un ou dividido por cen). Deste xeito, o profesor ou 

profesora limitaríase ao final de curso a poñer a correspondente nota na materia 

nunha folla de cálculo adaptada a este procedemento e automaticamente teríamos 

a nota por competencias. 

A continuación móstrase a relación establecida entre as cualificacións numéricas 

e cualitativas (estas últimas son as que aparecen no documento oficial de 

cualificacións): 

Cualificación numérica Cualificación XADE 

Menor ou igual que 4,9 INSUFICIENTE 

Entre 5 e 5,9 (incluídos) SUFICIENTE 

Entre 6 e 6,9 (incluídos) BEN 

Entre 7 e 7,9 (incluídos) NOTABLE 

Máis de 8 SOBRESAÍNTE 

 

Alumnado con medidas de apoio e reforzo salientables 

Cualificación numérica Cualificación XADE 

Menor ou igual que 4,9 INSUFICIENTE 

Entre 5 e 6,9 (incluídos) SUFICIENTE 

Entre 7 e 7,9 (incluídos) BEN 

Máis de 8 NOTABLE 

 

Esta táboa constitúe un marco de referencia xeral; pode haber excepcións concretas, por 

suposto, establecidas pola xunta de avaliación. 
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1.4. TRATAMENTO TRANSVERSAL DOS VALORES 

Partindo do convencemento de que os temas transversais deben impregnar a 

actividade docente e, xa que logo, estar presentes na aula, posto que se refiren a problemas 

e preocupacións fundamentais da sociedade, para cada eixe transversal desenvolveranse 

uns obxectivos e un breve comentario metodolóxico. Desta forma, os departamentos 

incluirán, implícita e/ou explicitamente, nas programacións temas específicos que axuden 

ao adecuado tratamento de aspectos transversais do currículum. Ademais, as sesións de 

titoría e o traballo do departamento de orientación trataran os contidos transversais e 

procurarase, do mesmo xeito, que ditos contidos estean presentes nalgunhas das 

actividades complementarias e extraescolares realizadas polo alumnado e, cando sexa 

posible, facelos coincidir coas datas nas que a sociedade os conmemora. 

 

a) Elementos transversais a tratar en todas as materias segundo establece o 

Decreto 86/2015  no artigo 4: 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

2-  Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

3-  Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 

sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, 

a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás 

vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

4- Porase especial fincapé na prevención da violencia de xénero, da violencia 

contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma 

de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 

feito histórico. 
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5- Evitaranse os comportamentos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

6- Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 

permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 

confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

7- No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a 

mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de 

que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en 

calidade de peóns, viaxeiros e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas 

tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

b) Outros elementos transversais relacionados coa saúde e o medio-ambiente: 

 

8- Educación para a saúde: partindo da definición de saúde como o benestar físico 

e mental, individual, social e medioambiental, procurarase a adquisición de 

hábitos saudables.     

9- Educación dos consumidores: velarase para que o alumnado adquira uns 

esquemas de decisión ao comprar e utilizar produtos nos que se teñan en conta os 

efectos individuais, económicos e medioambientais que o consumo ten. Tratarase 

de desenvolver no alumnado conciencia de consumidor e espírito crítico ante a 

publicidade.        

10-  Educación ambiental: pretendese que o alumnado adquira experiencias e 

coñecementos suficientes para comprender os principais problemas 

medioambientais e que desenvolva conciencia de responsabilidade respecto da 

globalidade do medio ambiente, tanto pola súa actitude ante a problemática xeral 

como nos seus hábitos persoais. Poñerase especial interese na preservación do 

contorno máis próximo, comezando pola súa aula, o seu barrio, a súa cidade.... 

para así poder alcanzar nunha escala ascendente o tratamento das grandes 

cuestións medio ambientais. 
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1.5. PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS. 

O Decreto 86/2015 establece no seu artigo 36 a continuidade entre materias de 

bacharelato. 

A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI estará 

condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso indicadas no 

devandito anexo, por implicar continuidade. 

Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a 

correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta 

considere que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir 

con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia 

de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será 

computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a 

segundo. 

 

Anexo VI. Continuidade entre materias de bacharelato. 

 

1º curso de bacharelato  2º curso de bacharelato 

Lingua Galega e Literatura I   Lingua Galega e Literatura II 

Lingua Castelá e Literatura I   Lingua Castelá e Literatura II 

Matemáticas I    Matemáticas II 

Primeira Lingua Estranxeira I   Primeira Lingua Estranxeira II 

Debuxo Técnico I   Debuxo Técnico II 

Latín I     Latín II 

Grego I     Grego II 

Mate. Aplicadas ás CCSS I   Mate. Aplicadas ás CCSS II 

Fundamentos da Arte I   Fundamentos da Arte II 

Cultura Audiovisual I   Cultura Audiovisual II 

Análise Musical I   Análise Musical II 

Debuxo Artístico I    Debuxo Artístico II 

Segunda Lingua Estranxeira I   Segunda Lingua Estranxeira II 

Tecnoloxía Industrial I    Tecnoloxía Industrial II 

Tecnoloxías da Infor. e da Com. I Tecnoloxías da Información e da Comunicación II 

Física e Química    Física/Química 

Bioloxía e Xeoloxía   Bioloxía/Xeoloxía 
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Por outra banda, a resolución do 20 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento no curso 2017/2018, establece no seu artigo 23: 

 

Elección no segundo curso de materias condicionadas á superación das correspondentes 

materias do primeiro curso 

O alumnado poderá cursar en segundo materias condicionadas á superación das 

correspondentes materias do primeiro curso non cursadas en primeiro. 

 

Esta acreditación poderase realizar: 

 

1.5.1. Cursando e superando a correspondente materia de primeiro. 

 

Este procedemento é obrigado para todas as materias troncais xerais do anexo VI: 

- Lingua Galega e Literatura I    

- Lingua Castelá e Literatura I   

- Primeira Lingua Estranxeira I 

- Matemáticas I 

- Latín I         

- Mate. Aplicadas ás CCSS I    

-     Fundamentos da Arte I  

E poderá aplicarse tamén ao resto de materias de continuidade incluídas en dito anexo.  

Cando, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida 

asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga  as 

pendentes e o departamento didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con 

expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades recomendadas, e programará 

probas parciais para verificar a superación desa materia. 

 

1.5.2. Acreditando coñecementos previos. 

 

O alumnado poderase matricular da materia de segundo curso sen cursar a correspondente 

materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que o 

alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento 

a materia de segundo. 
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En calquera caso, esta decisión deberase adoptar segundo criterios obxectivos e 

avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición. O departamento didáctico 

correspondente poderá realizar unha proba ou fixar outro criterio que serva para acreditar 

ditos coñecementos. A data límite para realizar esta acreditación será antes do inicio das 

actividades lectivas. 

Desta circunstancia deixarase constancia mediante unha dilixencia no historial 

académico, no expediente académico e, de ser o caso, por medio de observación no 

informe persoal por traslado. 

Corresponde aos departamentos didácticos elixir o procedemento de acreditación que 

consideren máis adecuado á súa materia, deixando constancia do mesmo na Programación 

didáctica.  

 

 

1.6. CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN. 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de ESO será continua, formativa e 

integradora. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non 

sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas 

adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, 

e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para 

continuar o proceso educativo. 

A avaliación terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos 

procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

Deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias a consecución dos 

obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias 

correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado 

realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia tendo en conta os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe de cada unha delas. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas 

programacións didácticas. 

A avaliación será obxectiva: co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que 

o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectividade, adoptaranse as 
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medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, 

os estándares de aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación, e os criterios 

de promoción. Nos taboleiros das aulas estarán expostos os estándares mínimos de 

aprendizaxe así como os criterios de avaliación e de cualificación. Na páxina web aparece 

o procedemento a seguir polas familias para ter acceso as programacións dos 

departamentos que non teñan a súa programación colgada na web.  

O equipo docente, constituído en cada caso polos profesores e as profesoras do 

alumno ou da alumna, coordinado polo titor ou a titora, actuará de maneira colexiada ao 

longo do proceso de avaliación e na adopción das decisións resultantes do mesmo. 

Coa finalidade de lle facilitar ao alumnado a recuperación das materias con avaliación 

negativa organizaranse as oportunas probas extraordinarias e os programas 

individualizados se fose necesario. 

En bacharelato, a avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e 

diferenciada segundo as materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a 

mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e 

a súa propia práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas 

programacións didácticas. 

Garantirase o dereito dos alumnos e as alumnas a unha avaliación obxectiva e a que a súa 

dedicación, o seu esforzo e o seu rendemento se valoren e se recoñezan con 

obxectividade, para o que se establecerán os oportunos procedementos: o profesor de cada 

materia informará, ao principio de curso, ao seu alumnado dos contidos da materia, da 

súa distribución ao longo das avaliacións e dos criterios de avaliación e de cualificación. 

O equipo docente, constituído polos profesores e as profesoras do/da estudante, 

coa coordinación do/da titor/a, valorará a súa evolución no conxunto das materias e a súa 

madureza educativa en relación cos obxectivos do bacharelato e as competencias 

correspondentes. 

Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias 

con avaliación negativa, organizaranse as oportunas probas extraordinarias. 
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1.7. CRITERIOS XERAIS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN. 

 

1.7.1 ESO 

 

a) Criterios xerais de promoción. 

 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece 

no seu artigo 23 os criterios de promoción na ESO: 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, 

serán adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno 

ou da alumna respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de 

adquisición das competencias correspondentes. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar 

as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe 

do alumno ou da alumna. 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as 

materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e 

repetirán curso cando teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas 

materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna 

con avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes 

condicións: 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua 

Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa 

non lle impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten 

expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución 

educativa. 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas 

no consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna 

con avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e 
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Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo 

docente considere que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, 

que teñen expectativas favorables de recuperación e que e que a promoción beneficiará a 

súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas 

de atención educativa propostas no consello orientador. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 

alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. 

No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega 

e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis 

materias do devandito bloque. 

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria 

obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 

As decisións de promoción ao curso seguinte, do alumnado con tres materias non 

superadas ou con dúas materias, requirirá o acordo favorable da maioría simple do equipo 

docente.  

 Non promocionarán aqueles alumnos nos que se detecte claramente ao longo do curso 

que abandonaron algunha área ao non facer os traballos pertinentes, deixar exames en 

branco, faltar a clase ou mostrar unha manifesta falta de interese, e xa que logo, 

considerarase que non alcanzaron os obxectivos xerais desta etapa. Esta comprobación 

farase en cada unha das avaliacións, deixando constancia na acta de cada sesión e no 

informe individualizado do alumno/a. O titor dará conta deste abandono aos pais ou 

titores, Xefatura de Estudios e Departamento de Orientación, coa finalidade de corrixir 

esta actitude. 

 

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias 

non superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo docente e   

deberá superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Esta 

circunstancia terase en conta aos efectos de promoción previstos nos apartados anteriores. 

4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis 

no mesmo curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas 

veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 

terceiro ou cuarto curso, terá dereito a permanecer no réxime ordinario cursando 

educación secundaria obrigatoria ata os dezanove anos de idade, feitos no ano no que 
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finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto curso se 

non repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións curriculares 

se adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas á superación das 

dificultades detectadas. 

6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á 

superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai 

ou aos/ás titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá 

unha proposta a pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna 

do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, mediante informe 

motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias 

correspondentes que xustifica a proposta. Se se considerar necesario, o consello 

orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais 

e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un programa de mellora 

da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional básica. 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 
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b) Criterios xerais de titulación. 

 A Resolución do 9 xuño da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a adopción das medidas 

necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño,  regula 

as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria 

Obrigatoria nas súas instrucións: 

Segunda. Para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria 

requirirase: 

Ter avaliación positiva en todas as materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, 

sempre que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou 

Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. A estes efectos: 

a) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como 

materias distintas.  

b) Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo docente 

considere que o alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas 

as competencias correspondentes. 

 

Quinta. Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias 

clave. Os resultados reflectiranse no consello orientador, expresándose nos termos de: 

Insuficiente (IN), para as cualificacións negativas, e Suficiente (SU), Ben (BE), Notable 

(NT) ou Sobresaliente (SB), para as cualificacións positivas.  

 

 A Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 12 os criterios para a 

titulación en Educación Secundaria Obrigatoria, especificando no punto 4: 

 “A nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha 

das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de  1 a 10 con dúas cifras 

decimais, redondeada á centésima máis próxima e, no caso de equidistancia, á superior. 
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Para estes efectos, a situación de “non presentado/a” na avaliación extraordinaria 

equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma materia na avaliación ordinaria.” 

 

 

1.7.2. Bacharelato 

 

a) Criterios xerais de promoción 

 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece 

no seu artigo 35 os criterios de promoción en Bacharelato: 

  

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato 

cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas 

materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das 

materias pendentes de primeiro. Os centros docentes deberán organizar as consecuentes 

actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o 

alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre 

configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con 

independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar máis materias do devandito 

bloque.  

Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no artigo 28.3, os alumnos 

e as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como 

máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, 

logo dun informe favorable do equipo docente. 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións 

nas que un alumno ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato nunha 

determinada modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade distinta. 

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa 

nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as 

materias superadas, ou optar por repetir o curso completo. 
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b) Criterios xerais de titulación. 

 

 A Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 25 os criterios para a 

titulación en bacharelato. 

 

“ Para obter o título de Bacharel será necesario a avaliación positiva en todas as materias 

dos dous cursos de bacharelato. A cualificación final da etapa será a media aritmética das 

cualificacións obtidas en cada unha das materias cursadas no bacharelato, expresada 

nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima.” 

 

No instituto Adormideras contamos cun protocolo que se aplicaría ao alumnado que 

finaliza cunha materia avaliada negativamente. Este protocolo soamente se aplicaría se o 

profesor da materia non se opón. 

 

Concreción do Protocolo para a avaliación final de 2º de Bacharelato 

(Aprobada pola Comisión de Coordinación Pedagóxica de data 14 de Xuño de 2012). 

 

Procedemento para a decisión avaliadora por parte do equipo docente. 

 

1- Para iniciar este protocolo o/a alumno/-a estará avaliado/-a positivamente en todas as 

materias de Bacharelato, agás unha. 

2- Algún dos presentes na reunión debe propoñer a posibilidade de someter á xunta de 

avaliación o caso concreto de dito/-a alumno/-a. 

3- O profesor ou profesora da materia amosará explicitamente a súa non oposición ao 

proceso comezado. De amosar a súa oposición, este procedemento non se levará a cabo. 

4- Farase un debate e toma de posicións, tentando de responder á seguinte cuestión: está 

capacitado dito alumno ou alumna para proseguir os seus estudos? 
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5- Procederase á votación sobre o caso, coas seguintes consideracións: 

 a) Só participará o profesorado que imparta materias a dito/-a alumno/-a. 

 b) Todo o profesorado deberá emitir un voto positivo ou negativo, agás o profesor 

da materia implicada, que poderá absterse. 

 c) Se unha profesora ou profesor é responsable de máis dunha área, acumulará 

tantos votos como materias imparta. Neste senso, computarán tamén as materias 

pendentes. 

d) No caso de que o/a  profesor/-a titor/-a no lle imparta materia a dito/-a alumno/-a terá 

o dereito e a obriga de votar. 

e) Emitiranse os votos de xeito nominal. 

f) Para ser avaliado positivamente, a persoa deberá obter a maioría absoluta (a metade 

máis un) dos votos emitidos. 

g) O titor ou titora recollerá nunha acta o resultado de dita votación, segundo o modelo 

proposto a continuación (Anexo I). 

6- Se o profesor /-a responsable da materia o considera oportuno, de ser avaliado o alumno 

positivamente, o titor/-a o comunicará no cadro de observacións do boletín de 

cualificacións do alumnado e o fará persoalmente na entrega de notas ao interesado. 
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    ANEXO I 

ACTA DE AVALIACIÓN FINAL EN SEGUNDO DE BACHARELATO 

 

Reunida a xunta de avaliación 

 do/da alumno/a .............................................................................................. 

 de 2º de Bacharelato, grupo........., 

 

decidiu avaliar  a dito/-a alumno/-a de xeito global POSITIVAMENTE-

NEGATIVAMENTE (táchese o que non proceda), coa seguinte votación: 

 

Profesorado presente con dereito a voto:..................................... 

Número de profesores e profesoras que emite o seu voto:........... 

Número de votos que avalían positivamente ao alumno/-a:......... 

Número de votos que avalían negativamente ao alumno/-a:........ 

Número de abstencións (máximo un):.......................................... 

 

A Coruña, a .....de ................ de 20..... 

 

Asinado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

1.8. CRITERIOS XERAIS PARA A CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE 

HONRA. 

 

1.8.1. ESO 

A Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 

25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 13 os criterios para a 

obtención de Matrícula de Honra en Educación Secundaria Obrigatoria: 

 

“ O alumnado que, despois da avaliación ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, 

obtivese unha nota media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de 

matrícula de honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ao 5% , 

ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro 

educativo no cuarto curso. 

En todo caso, esta distinción adoptarase conforme os criterios previamente acordados e 

establecidos na Comisión de Coordinación Pedagóxica e consignarase nos documentos 

de avaliación mediante unha dilixencia específica.” 

 

Na reunión da CCP do instituto Adormideras, celebrada o día 15 de xuño de 2017,  

aprobáronse os criterios para a concesión de Matrícula de Honra en 4º de ESO, quedando 

deste xeito: 

1- Maior nota media en toda a ESO.  

2- Maior nota media en 4º de ESO. 

3- En caso de empate, habería unha sesión extraordinaria de avaliación coa presenza 

de todo o profesorado que imparta clase en 4º, que avaliará outros méritos e se 

pronunciará a favor dunha candidatura. 
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1.8.2. Bacharelato 

 A Orde do 5 de Maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos 

ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa, no 

seu artigo 10 fala dos criterios para a concesión da MH en bacharelato. 

 

 “Os alumnos e as alumnas que obtiveran no segundo curso de bacharelato unha 

nota media igual ou superior a nove puntos poderían recibir a mención de matrícula de 

honra. A dita mención concederáselle a un número de alumnos non superior ao 5% do 

total do alumnado deste curso.” 

 

Na reunión da CCP do instituto Adormideras, celebrada o día 15 de xuño de 2017,  

aprobáronse os criterios para a concesión de Matrícula de Honra en segundo de 

bacharelato, quedando deste xeito: 

1- Maior nota media en 2º de bacharelato. 

2- Maior nota media en todo o bacharelato. 

3- En caso de empate, habería unha sesión extraordinaria de avaliación coa presenza 

de todo o profesorado que imparta clase en 2 º de bacharelato, que avaliará outros 

méritos e se pronunciará a favor dunha candidatura.         


