
PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES SOBRE O FINAL DE CURSO

1. Que día remata o curso?
O curso remata oficialmente o día 22 de xuño.

2. Ata cando ten que asistir o/a meu/miña fillo/a ao instituto?
Calquera alumno, sen importar o resultado nas materias (aprobados ou suspensos),
ten que asistir ás clases ata o 22 de xuño.

3. Non é o mesmo o final da 3º avaliación que o final de curso?
Non. Coa Orde do 25 de xaneiro de 2022 o curso escolar consta de 3 avaliacións

máis unha avaliación final/ordinaria. Isto quere dicir que se pode considerar que un curso
escolar ten un total de 4 avaliacións.

4. Teñen que coincidir as notas da 3ª avaliación coa nota final?
Non. Pódese obter un 6 na terceira avaliación e ter un 7 ou un 5 na final. todo
depende do recollido na programación de cada materia.

5. Cando se entregan os boletíns?
Os da 3ª avaliación entregaranse o 8 de xuño. Os da final (ordinaria) ou o 23 pola
tarde ou o 24 pola mañá (aínda está por definir).

6. Se se aproba a 3ª avaliación tense superada a materia?
Non necesariamente. O feito de ter aprobada a 3ª avaliación non implica que a
materia en si estea aprobada. Todo depende do que se especifique na programación
de cada materia (ver programacións na páxina do centro).

7. Que vai facer o/a meu/miña fillo/a dende o remate da terceira avaliación ata
finais de curso?
Dependendo da materia (ver criterios de avaliación) e de cada situación, a resposta

pode variar. Non obstante, os rapaces estarán sempre traballando.
● Alumnado coa materia aprobada: polo xeral, farán unha serie de actividades que

lles permitirán incrementar a súa nota final de curso.
● Alumnado coa materia suspensa: farán exercicios de repaso para preparar os

exames finais de recuperación.
Recibirán, coas notas da 3ª avaliación, un informe no que se lles indicará que teñen
que facer para superar as partes suspensas nestas materias.

8. Se non hai setembro, cando vai recuperar o meu/miña fillo/a a/s materia/s que
ten suspensa/s?
Farase un calendario interno de centro onde se establezan uns días específicos para

a celebración desas probas, que serán o 17, o 20 e o 21 de xuño.

9. E se suspende algunha en xuño, na avaliación final, que pasa con ela?
Pois depende de cada caso e do curso.

● En 1º, 2º e 3º poden pasar de curso pero levarana pendente e terán que
aprobala ao curso seguinte por medio dunhas probas que lles farán os
docentes que impartan esa materia no centro.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/node/1440
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/node/1441
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/system/files/Calendario%20xu%C3%B1o%202022.pdf


● En 4º non a levarán pendente, pois cambian de etapa educativa, pero esa/s
materia/s suspensa/s poden provocar que non obteñan o título. (Pódense
consultar os criterios de promoción e titulación na nosa páxina web.)

10. Se o/a meu/miña fillo/a non ten que recuperar materias, ten que asistir á clase
eses días de exames finais?
Si. Teña que recuperar materia ou non, a asistencia á clase é OBRIGATORIA.

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/system/files/PROMOCI%C3%93N%20TITULACI%C3%93N%20IES%20As%20Insuas.pdf

