
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 o 
tratamento de 
materias pendentes 
 
 

O alumnado con materias pendentes deberá recuperalas mediante a 

realización de probas escritas e/ou a presentación de traballos. 

Dependendo do departamento responsable da materia pendente, o 

alumnado recibirá, pola aula virtual ou en man, o plan de traballo para 

a recuperación das materias pendentes no que se indicarán as datas de 

entrega de traballos. 

 

A xefatura de estudos fai públicas as datas de realización das probas 

escritas para a superación das materias pendentes. Os departamentos 

especifican nas súas memorias a ponderación de cada unha das partes 

(traballos e/ou exames) das probas de recuperación destas materias. 

   

1.2. Criterios para o 
alumnado de PMAR 

 

 

 

 O Centro non conta con este programa. 

1.3. Criterios de 
promoción do 
alumnado de 
curso/etapa 
 
 

ESO 
 
O equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación 

final, decidirá sobre a súa promoción, decisión que será adoptada de 

xeito colexiado.  

 

Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado que superase 

todas as materias cursadas ou teña avaliación negativa nunha ou dúas 

materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas 

do propio curso e as de cursos anteriores. 

 
Tamén promocionará aquel alumnado que  cumpra  todas as 

condicións seguintes: 

 

 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. 

 Que o equipo docente considere que a natureza das materias 

non superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte. 

 Que o equipo docente considere que ten expectativas 

favorables de recuperación 

 Que o equipo docente considere que a devandita promoción 

beneficiará a súa evolución académica. 

 

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

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

recuperación e á súa superación. 
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BACHARELATO 
 
As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a 

segundo de bacharelato cando superen todas as materias cursadas ou 

teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

 

O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias 

pendentes deberá matricularse delas e cursalas ao longo do curso. 

Este alumnado seguirá o plan de recuperación de materias pendentes 

para a súa recuperación. 
 

1.4. Criterios de 
Titulación 
 
 
 

ESO 
 

Obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria o 

alumnado que supere todas as materias cursadas. 

 

Ademais de no caso anterior, o equipo docente decidirá a obtención 

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

cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

 

 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. 

 Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno 

adquirise as competencias establecidas. 

 Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno 

alcanzase os obxectivos da etapa. 

 

 
 
BACHARELATO 
 
Acadará o título de bacharel todo aquel alumnado con avaliación 

positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 

 

Excepcionalmente, o equipo docente decidirá 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: 

 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. 

 Que non se produciu unha inasistencia continuada e non 

xustificada por parte da alumna ou do alumno na materia. 

 Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou 

as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da 

convocatoria extraordinaria. 
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 Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno 

alcanzou as competencias e os obxectivos vinculados a ese 

título. 

 

1.5. Criterios 
obtención do título 
de ESO para 
alumnado de FPB 
 

O centro non conta con este programa. 

2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e 
matriculas de honra (ESO/BAC) 

 

2.1. Criterios xerais  

 

 

ESO. 

 

O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do cuarto curso, 

obtivese unha nota media do cuarto curso igual ou superior a nove 

puntos pode recibir a mención de matrícula de honra.  

 

Dado que o número de alumnos/as matriculado no cuarto curso é de 92, 

corresponde outorgar un máximo de 5 mencións de matrícula de honra 

(número de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % 

do total de alumnado matriculado no centro docente no segundo curso.) 

 

Outorgaráselle mención de honra  aos alumnos/as coas medias mais 

altas sempre que sexan superior a 9 puntos (ata un máximo de 5 

alumnos/as). En caso de empate decidirá  a nota media da etapa e, en 

segundo lugar, a desviación típica do cuarto curso. 

 

Bacharelato. 

 

O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso, 

obtivese unha nota media do segundo curso igual ou superior a nove 

puntos pode recibir a mención de matrícula de honra.  

 

Dado que o número de alumnos/as matriculado no segundo curso é de 

75, corresponde outorgar un máximo de 4 mencións de matrícula de 

honra (número de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis próximo 

ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro docente no segundo 

curso.) 

 

Outorgaráselle mención de honra  aos alumnos/as coas medias mais 

altas sempre que sexan superior a 9 puntos (ata un máximo de 4 

alumnos/as). En caso de empate decidirá  a nota media mais alta da 

etapa, en segundo lugar, a desviación típica do segundo curso. 
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3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso 
2021/2022 

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das materias/ámbitos 
pendentes. 

 
En función de cada departamento didáctico, será o xefe/a de departamento ou ben o 

profesor do grupo quen se encargue do seguimento do alumno/a para a recuperación das 

materias pendentes.   

 

Para o alumnado da ESO, se o/a alumno/a non superase a materia mediante o plan 

recuperación indicado no apartado 1.1 o departamento responsable da materia pendente 

ofrecerá a posibilidade dunha recuperación final durante o mes de xuño.  

 

O alumnado de segundo curso de bacharelato con materias pendentes non superadas 

despois da avaliación ordinaria terá que presentarse ás correspondentes probas de 

avaliación na convocatoria extraordinaria.   

 
 
 
 

3.2. Especificar os criterios xerais nas actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e 
titoría para o período comprendido entre a 3º avaliación e avaliación final na ESO. 

 
         Os departamentos didácticos proporcionarán actividades de reforzo e ampliación para o 

alumnado que obteña unha nota igual ou superior a 5 na media aritmética ou ponderada, 

segundo cada departamento, das tres avaliacións parciais. Estas actividades afondarán nos 

contidos vistos no curso impulsado a investigación grupal colaborativa e o 

autoaprendizaxe.. A realización correcta destes traballos poderá supor o aumento na 

media das tres avaliacións parciais, para o cálculo da nota final. A concreción do posible 

aumento desta nota final está recollida nas programacións didácticas de cada 

departamento. 

 

         Para o alumnado que non superase a materia nas tres avaliacións parciais,  os 

departamentos didácticos proporcionarán actividades que reforcen os contidos nos que 

presenten maiores dificultades. Tamén poderán realizarase probas de recuperación. Cada 

departamento especificará na súa programación didáctica o peso correspondente das 

actividades propostas e/ou realización de exames na avaliación final da materia.  
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3.3. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas extraordinarias e a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría para o período 
comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC. 

   
       Durante o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e o remate do período 

lectivo po primeiro curso de bacharelato todo o alumnado deste curso deberá asistir ao 

centro. 

     

      Aquel alumnado que superase a materia na avaliación ordinaria terá tarefas de titoría e 

ampliación de contidos dun xeito mais práctico  fomentando a investigación grupal 

colaborativa.  

 

     O alumnado que non superase a materia na avaliación ordinaria terá tarefas de reforzo para 

a preparación das probas extraordinarias.  

 
 

3.4. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas extraordinarias e e 
avaliación de acceso á universidade  para o período comprendido entre a avaliación final 
ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC.   

 
    
      Aquel alumnado que superase todas as materias na avaliación ordinaria terá actividades de 

preparación das probas da ABAU. 

 

     O alumnado que non superase a materia na avaliación ordinaria terá tarefas de reforzo para 

a preparación das probas extraordinarias.  

 
 

3.5. Especificar o protocolo para a elaboración do Informe avaliación individualizado que debe 
servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación para o 
alumnado con materias/ámbitos con partes sen superar na etapa da ESO. 

 
 
        Cada profesor/a, previamente á sesión da 3ª avaliación, elaborará un documento por 

alumno onde se indique que o alumno/a non superou a materia despois das tres 

avaliacións parciais. Neste informe tamén se debe indicar que parte ou partes da materia 

ten que recuperar e cal vai a ser o proceso que ten que seguir para súa recuperación. 

 

        O titor ou titora recollerá e custodiará estes informes individualizados aportados polos/as 

profesores/as de cada materia.   

 
 

3.6. 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) 
 
Os departamentos engadirán un anexo á programación  didáctica onde se recollan os 

cambios introducidos pola nova normativa de avaliación na ESO e no Bacharelato.  
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4. Aprobación e publicidade 

4.1. Aprobación  

Indicar o procedemento que o centro adoptou para a aprobación da 
modificación da concreción curricular no curso 2021/2022. 
 
A modificación da concreción curricular de centro foi debatida na 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e aprobada no Claustro de 

profesorado celebrado o 6 de abril de 2022.   

 
 

4.2. Publicidade  

Procedemento de publicidade da modificación da concreción curricular e 
das programacións didácticas. 
 

 A modificación da concreción curricular foi publicada na web do 

centro ao día seguinte da súa aprobación polo Claustro de 

profesorado, o 8 de abril de 2022. 

 

 Os titores/as a informaron ás familias da modificación da 

concreción curricular do centro, a través de Abalar móbil, o 8 

de abril de 2022. 

 


