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Anexo: Actualización a normativa relativa á avaliación , promoción e titulación nas 

ensinanzas secundaria obrigatoria e bacharelato no departamento de inglés segundo 

a Orde do 25 de xaneiro do 2022 

En desenvolvemento das  modificacións introducidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación, o Real decreto 984/2021, do 16 de novembro, estableceu, entre outras, 

a avaliación e a promoción na educación primaria, así como a avaliación, a promoción e a 

titulación en educación secundaria obrigatoria e en bacharelato. 

En consecuencia, procede actualizar a normativa relativa á avaliación, á promoción e, de 

ser o caso, á titulación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato que resulten de aplicación ata a implantación das 

modificacións introducidas pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se 

modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no currículo, na organización e 

nos obxectivos e nos programas de cada unha desas etapas, nos centros docentes da 

Comunidade        Autónoma de Galicia. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

 1 - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 A) AVALIACIÓN 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes  para a 

comprobación 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 

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

obrigatoria e que constan na nosa programación 

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

resultados   expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as cualificacións ne gativas, e 

suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as cualifica cións positivas. 
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Desaparece a convocatoria extraordinaria de setembro . A semana do 6 de xuño terán 

lugar as reunións da 3º avaliación parcial nesta etapa. Os alumnos que teñan inglés sen 

superar adicaranse a facer actividades de diferentes tipos  de apoio , reforzo e recuperación 

no tempo abranguido entre a avaliación parcial , 6 de xuño e a avaliación final que será a 

partir do 23 de  xuño. Na semana do 13 de xunio faráselles os alumnos un exame de 

recuperación   no que deberán acadar un 5 para superar a materia. Este exame constará das 

mesmas partes que os do resto do curso  e dividirase en dous días para que os alumnos 

teñan o tempo necesario para facelo. Os criterios de cualificación  do exame serán os 

mesmos que no resto do curso e que constan na  programación  A cualificación definitiva da 

materia farese efectiva na avaliación final ordinaria.   

Os alumnos que xa superen a asignatura o 6 de xuño , realizarán actividades variadas  de 

ampliación e consolidación  .   

 

B) PROMOCIÓN NA ESO 

A decisión será adoptada de xeito colexiado na sesión da avaliación final, 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. 

 

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 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 
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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. 

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

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

evo- lución académica. 

 

 O alumnado que acade a promoción de curso con inglés  sen superar deberá seguir  un plan de 

reforzo  destinado á súa recuperación e á súa superación. 

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, pola que se des envolve o 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, 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 orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

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 dificul- tades de 

aprendizaxe da alumna ou do alumno. En todo caso, a permanencia no mesmo curso 

planificarase de maneira que as condicións 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. 

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 
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C) TITULACIÓN NA ESO 

  O equipo docente, 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. 

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. 

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

etapa. 

 

  2-  BACHARELATO  

A) AVALIACIÓN  

   A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes  para a 

comprobación 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 

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 e que constan na nosa 

programación  
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O alumnado que non supere  a materia de inglés , logo da avaliación final do período or -

dinario ( 6 xunio), coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha 

proba   extraordinaria  para a que se prepararán facendo actividades de reforzo, apoio e 

recupearción de diferentes tipos 

   No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a realización da 

avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, o centro 

educativo organizará a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realiza ción 

da avaliación de acceso á universidade e das probas extraordinarias. A proba extraordinaria 

constará das mesmas partes que ó longo do curso e terá lugar na semana do 13 de xunio . 

Nela deberán acadar un 5  e teranse en conta os mesmos criterios de avaliación que na 

convocatoria ordinaria.  

No primeiro curso de bacharelato, o período abranguido desde a realización da avaliación 

final ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización das 

probas extraordinaria facendo  actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación de 

diferentes tipos. Nas probas extraordinarias (que constarán das mesmas partes que ó longo 

do curso)  deberán acadar un 5 para superar a materia e os criterios de avaliación serán os 

mesmos que na convocatoria ordinaria e que constan na programación da asignatura. Estas 

probas faranse na semana do 13 de xunio . 

Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de 

cero a dez sen decimais e consideraranse negativas as cualificacións inferiores   a cinco. Cando 

o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase non presentado/a (NP) 

Os alumnos que xa superasen inglés na convocatoria ordinaria , farán actividades de 

ampliación ata o remate do curso. 

        B) PROMOCIÓN 

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato 

cando  superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como 
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máximo. 

 

C ) TITULACIÓN 

Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous 

cursos  de bacharelato. 

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por 

unha alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se 

cumpran ademais todas as condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competen- 

cias e os obxectivos vinculados a ese título. 

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da 

alumna ou do alumno na materia. 

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades 

necesarias para a  súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa 

cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade 

pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do 

cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non superada 

 

Nota : Manterase a data para o exame de pendentes que figura no calendario 

(pax.web do centro- día 6 de maio ) 

                 Fdo. Xefa de departamento de inglés  

                   

                Yolanda Leira Paz  
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