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CRITERIOS, PROCEDEMENTOS E CONCRECIÓNS NA AVALIACIÓN NA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
 

Marco  normativo  de  referencia:  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.

Avaliación, promoción e titulación na ESO. Matrícula de honra

- AVALIACIÓN NA ESO

1. 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. 

2. 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 ESO.

3.  A avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado  de  Educación  Secundaria

Obrigatoria será continua, formativa e integradora:

• No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno/a

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

medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan axiña como se detecten

as dificultades, con especial  seguimento da situación do alumnado con NEE, e

estarán dirixidas a garantir  a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para

continuar o proceso educativo.

• A avaliación das aprendizaxes dos alumnos/as terá un carácter formativo e será

un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de

aprendizaxe.
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• A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado  deberá ser integradora e

deberán terse en conta como referentes últimos, desde todas e cada unha das

materias ou ámbitos, a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e o

desenvolvemento  das  competencias  correspondentes.  O  carácter  integrador  da

avaliación  non impedirá  que  o  profesorado realice  de  xeito  diferenciado  a

avaliación  de  cada  materia  ou  ámbito  tendo  en  conta  os  seus  criterios  de

avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe de cada unha delas.

4. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo  tres sesións de avaliación

parciais.  Asimesmo,  farase  o  seguimento  da  recuperación  das  materias  ou  dos

ámbitos pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas

datas que se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso. 

8.  O  período abranguido  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final

dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

Nese sentido, para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo

de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe

de  avaliación  individualizado que  debe  servir  de  base  para  o  deseño  das

correspondentes actividades de recuperación. 

A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación

final de curso. 

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

clave. Os resultados expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as cualificacións

negativas,  e  suficiente  (SU),  ben  (BE),  notable  (NT)  ou  sobresaliente  (SB),  para  as

cualificacións positivas. 

10. A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e os

acordos acadados referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 

11. As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á titulación

do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a todas as que incidan no proceso

educativo do alumnado.  De non existir unanimidade  no equipo docente, a toma de

decisións requirirá o acordo favorable da maioría simple dos seus membros. 
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- PROMOCIÓN NA ESO

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 nas 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. 

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

recuperación. 

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

evolución académica. 

Respecto  destes  criterios  procederase  á  votación  de  cada  un  deles,  sendo

necesario que todos sexan aprobados por maioría símple. 

Respecto á votación seguiranse os seguintes criterios:
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1) Votación de todos os membros que imparten docencia directa. 

2) Cada materia, que se imparte no curso con docencia directa, equivale a un voto

(as  materias  pendentes  de  cursos  anteriores  non  se  consideran  de  docencia

directa).

3) No caso de empate, o voto sería a favor do alumno/a.

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 ao que se refire o punto anterior,

seguirase o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve 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 plan de reforzo debe incluír, cando menos: 

a) Identificación da alumna ou do alumno. 

b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar. 

c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 

f) Tarefas para realizar, coa debida temporalización. 

g) Seguimento e avaliación. 

h) Acreditación da información á familia. 

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 do/a alumno/a 

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. 
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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 ao que se refire

o punto anterior, seguirase o establecido no artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve

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 plan específico personalizado debe incluír, cando menos: 

a) Identificación da alumna ou do alumno. 

b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso. 

c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 

e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 

f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 

g) Acreditación da información á familia. 

- O CONSELLO ORIENTADOR

1. Ao finalizar  o segundo curso  (2º  da ESO) entregaráselles aos pais,  ás nais ou ás

persoas que teñan a titoría legal de cada alumno/a un consello orientador. 

Este consello incluirá un informe sobre o grao de logro dos obxectivos e de adquisición

das competencias correspondentes, así como unha proposta a pais, nais ou titores ou

titoras legais, ou, de ser o caso, á alumna ou ao alumno, da opción que se considere

máis adecuada para continuar a súa formación, que poderá incluír a incorporación a

un programa de diversificación curricular ou a un ciclo formativo de grao básico. 

2. Igualmente, ao finalizar a etapa (4º da ESO) ou, de ser o caso, ao concluír a súa

escolarización,  todo  o  alumnado  recibirá  un  consello  orientador  individualizado  que

incluirá  unha  proposta  sobre a opción ou as opcións académicas,  formativas ou

profesionais que se consideran máis convenientes.  Este  consello  orientador  terá por

obxecto que todo o alumnado atope unha opción adecuada para o seu futuro formativo. 

3. Ademais de nos casos anteriores, cando o equipo docente estime conveniente propor a

pais, nais, titores ou titoras legais, ou á alumna ou ao alumno a súa incorporación a un

Ciclo Formativo de Grao Básico ou a un Programa de Diversificación Curricular, ou
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ao primeiro curso dun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, nalgún

outro curso en que resulte de aplicación (3º da ESO), a devandita proposta formularase a

través dun consello orientador que se emitirá con esa única finalidade. 

4. Este consello orientador elaborarao o profesorado titor, logo da información recollida

na sesión de avaliación final e co asesoramento do Departamento de Orientación.

• Levará  a  sinatura  do  profesorado  titor  e  da  persoa  que  exerza  a  xefatura  do

departamento de orientación, e o visto e prace da Dirección do centro docente. 

• O consello orientador incluirase no expediente da alumna ou do alumno. 

- O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO

1. Ao finalizar o cuarto curso da etapa (4º da ESO) e como consecuencia do proceso de

avaliación, o equipo docente da alumna/o, 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 ESO 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 dun alumno/a 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.  Titularía  con  unha  competencia  non  superada.  No

suposto de dúas competencias non superadas procederíase a votación. 

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

da etapa. 

3. O título de graduado en ESO será único e expedirase sen cualificación. 
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4.  As  alumnas/os  recibirán,  ao  concluíren  a  súa  escolarización  na  ESO,  unha

certificación oficial na que constará o número de anos cursados e o nivel de adquisición

das competencias da etapa. 

5. O alumnado que, logo de finalizado o proceso de avaliación do cuarto curso de ESO,

non obteña o título e supere os límites de idade establecidos no artigo 4.2 da Lei orgánica

2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación,  tendo  en  conta  asimesmo  a  prolongación

excepcional da permanencia na etapa que prevé a propia lei no artigo 28.5, poderao facer

nos  dous  cursos  seguintes a  través  da  realización  de  probas  ou  actividades

personalizadas extraordinarias das materias que non superase, de acordo co currículo

establecido e coa organización e instrucións que dispoña a Secretaría Xeral de Educación

e Formación Profesional. 

- A MATRÍCULA DE HONRA

1. As alumnas/os que, logo da avaliación final do 4º curso, obtivesen unha nota media

do 4º 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 4º curso. 

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no 4º curso de

ESO sexa inferior a vinte, poderá concederse unha mención de Matrícula de Honra. 

2. A obtención da mención de Matrícula de Honra será consignada nos documentos de

avaliación da alumna ou do alumno. 

3. Os criterios para a concesión das mencións de Matrícula de Honra ao alumnado serán

previamente acordados e establecidos na concreción curricular do centro, e deben ser

obxectivos e públicos:

• Informar nas xuntas da avaliación final de 4º da ESO do total  de matrículas de

honra que se poden conceder. 

• Realizadas as xuntas de avaliación de cada grupo comprobar os casos con nota

igual ou superior a 9 en 4º curso da ESO.
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• Relacionar os casos por puntuación de máis a menos nota segundo o criterio igual

ou superior a 9.

• No caso de empate, comprobarase a media de 3º da ESO e así sucesivamente.

• No caso de empate, comprobarase a media da etapa.

• De manterse o empate haberá un sorteo.

• Ao  finalizar  as  xuntas  de  avaliación,  poderase  convocar  a  unha  reunión aos

profesores/as-titores/as e ao equipo directivo para concluír as Matrículas de Honra

que pode recibir o alumnado de 4º da ESO. 

• Levantarase acta de dita reunión e remitirase ao equipo docente de cada grupo de

4º da ESO. 

• Adxuntarase a acta da reunión ás actas de avaliacións final. 

• Consignaranse nos documentos de avaliación os resultados obtidos. 
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