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I. DISPOSICIÓNS XERAISCONSELLERÍA DE EDUCACIÓNE ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Orde do 1 de marzo de 1995 pola quese regula a avaliación e a cualificacióndos alumnos e das alumnas que cursano bacharelato establecido na Lei orgánica1/1990, do 3 de outubro, de ordenaciónxeral do sistema educativo.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de orde-nación xeral do sistema educativo, establece no seuartigo 25.3º que o bacharelato proporcionará ósalumnos unha madurez intelectual e humana, asícomo os coñecementos e habilidades que lles per-mitan desempeña-las funcións sociais con respon-sabilidade e competencia. Así mesmo, capacitaraospara estudios posteriores. O artigo 29 da devanditalei condiciona a obtención do título de bacharel áavaliación positiva en tódalas materias.O Decreto 275/1994, do 29 de xullo (Diario Oficialde Galicia do 31 de agosto), polo que se estableceo currículo do bacharelato na Comunidade Autónomade Galicia, dispón no seu artigo 24.3º que na ava-liación das aprendizaxes dos alumnos, que se rea-lizará por materias, os profesores considerarán oconxunto das materias do correspondente curso, asícomo a madurez académica dos alumnos en relacióncos obxectivos do bacharelato e as súas posibilidadesde progreso en estudios posteriores. Así mesmo, esta-blécese que os profesores avaliarán tanto a apren-dizaxe dos alumnos e das alumnas como os procesosde ensinanza e a súa práctica docente. Igualmenteavaliarán o proxecto curricular que se estea desen-

volvendo e, se é o caso, procederán á súa modi-ficación.
Establecidos por Orde do 30 de outubro de 1992(BOE do 11 de novembro) os elementos básicos dosinformes de avaliación e os requisitos formais deri-vados do proceso de avaliación, que son precisospara garanti-la mobilidade do alumnado entre cen-tros escolares do territorio nacional, procede quea Consellería de Educación e Ordenación Univer-sitaria dicte normas que rexan a avaliación e a cua-lificación no bacharelato coa finalidade de lle pro-porcionar ó profesorado un instrumento que regulee facilite a avaliación conxunta do proceso de ensi-nanza-aprendizaxe, así como a información dela atódolos estamentos implicados. Por outra parte, esta-blécense os documentos básicos de avaliación nosque deberá consignarse a información obtida na ava-liación como garantía de que os alumnos teñenadquiridas a madurez académica e as capacidadesque lles permitirán realizar estudios posteriores.
En consecuencia co anteriormente exposto, a Con-sellería de Educación e Ordenación Universitaria,facendo uso da autorización expresada na disposi-ción derradeira primeira do devandito Decreto275/1994,

DISPÓN:
Capítulo I. Natureza e desenvolvemento da ava-liación na etapa de bacharelato.
Artigo 1º
Os centros públicos e privados dependentes daConsellería de Educación e Ordenación Universi-
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taria que impartan as ensinanzas correspondentesó bachalelato establecidas no Decreto 275/1994, do29 de xullo, desenvolverán o proceso de avaliaciónde acordo co establecido na presente orde.
Artigo 2º
1. O referente para avalia-las aprendizaxes dosalumnos e das alumnas serán os obxectivos edu-cativos da etapa e os de cada unha das diferentesdisciplinas, así como os criterios de avaliación que,para cada materia, se establezan no proxecto curri-cular do centro, aprobado polo claustro de profe-sores. O dito proxecto deberá cante-lo recollido noDecreto 275/1994, do 29 de xullo, polo que se esta-blece o currículo de bacharelato na ComunidadeAutónoma de Galicia.
2. A avaliación será realizada polo equipo de pro-fesores do respectivo grupo de alumnos e alumnas,coordinado polo profesor titor e asesorados, se é ocaso, polo servicio de orientación do centro.
Na avaliación das aprendizaxes dos alumnos, quese realizará por materias, os profesores consideraráno conxunto das disciplinas do correspondente curso,así como a madurez académica dos alumnos en rela-ción cos obxectivos do bacharelato e as súas posi-bilidades de progreso en estudios posteriores.
3. Os resultados da avaliación expresaranse encifras, utilizando a escala numérica de 1 a 10 sendecimais, considerándose positivas as cualificaciónsiguais ou superiores a cinco puntos e negativas asinferiores a cinco.
Artigo 3º
1. A avaliación dos alumnos e das alumnas serácontinua ó longo de todo o proceso de aprendizaxe,se ben ó remate de cada período lectivo farase unhaavaliación final que valorará os resultados acadadospolos alumnos e alumnas.
2. As sesións de avaliación e cualificación, dentrodo proceso de ensinanza-aprendizaxe, son as reu-nións do conxunto de profesores do respectivo grupode alumnos, coordinadas polo titor, celebradas coobxecto de contrasta-las informacións proporciona-das polos profesores das distintas materias e valorardunha maneira colexiada o progreso dos alumnosna adquisición das capacidades que o Decreto275/1994, do 29 de xullo, establece como obxectivosdo bacharelato.
3. Realizaranse tantas sesións de avaliación e cua-lificación por curso como se estableza no proxectocurricular do centro, cun mínimo de tres, coincidindoa última coa avaliación final.
4. As sesións de avaliación utilizarán como ins-trumento básico as informacións e cualificaciónsque, sobre cada alumno e sobre o grupo, aportenos profesores e profesoras das distintas disciplinas.
5. O profesor titor convocará, presidirá e levantaráacta do desenvolvemento das sesións de avaliacióne cualificación, na que fará consta-los acordos aca-dados e as decisións adoptadas. Esta acta aprobarase

na mesma sesión e será asinada polo profesor titore polos profesoles presentes.6. As cualificacións outorgadas reflectiranse nosrexistros parciais de avaliación e cualificación, agása cualificación final que, de acordo co disposto noartigo 15 da presente orde, se consinará na actafinal.Artigo 4ºO proceso de avaliación continua dos alumnos edas alumnas require a súa asistencia regular ás cla-ses e ás actividades programadas para as distintasmaterias do currículo.Artigo 5º1. Rematado o período lectivo, na última sesiónde avaliación e cualificación, o profesorado emitiráa cualificación final despois de face-la valoracióndas aprendizaxes específicas das distintas discipli-nas e da madurez académica acadada polos alumnose polas alumnas en relación cos obxectivos dobacharelato.2. Na cualificación final do segundo curso, o pro-fesorado terá en conta, ademais dos elementos men-cionados no apartado anterior, as posibilidades dosalumnos e das alumnas para proseguir estudiosposteriores.3. Os alumnos e as alumnas que non superarontódalas materias na avaliación final ordinaria, rea-lizarán as probas extraordinarias, que se celebraránno mes de setembro, das disciplinas nas que nonobtiveron cualificación positiva.4. Ós alumnos e ás alumnas que non se presentenás probas da devandita convocatoria extraordinariafaráselles constar esta circunstancia nos documentosde avaliación coa expresión de «non presentado/a»(NP).5. A avaliación final dos alumnos e das alumnasnaquelas materias que se imparten con idénticadenominación en ámbolos dous cursos estará supe-ditada á cualificación positiva da materia cursadano primeiro curso. Nos documentos de avaliaciónfarase constar esta circunstancia co termo de «pen-dente» (P).Procederase igualmente na avaliación das disci-plinas con contidos total ou parcialmente progre-sivos, a saber: física ou química de segundo conrelación a física e química de primeiro e bioloxíaou xeoloxía de segundo respecto a bioloxía e xeoloxíade primeiro.6. A cualificación positiva que, se é o caso, obteríao alumno ou a alumna na materia ou materias que,por estaren condicionadas á superación daquelas doprimeiro curso que teñen idéntica denominación,non poden ser avaliadas no segundo curso, seráoutorgada na sesión de avaliación extraordinaria domes de setembro se desaparece a causa que oimposibilita.Artigo 6º1. Promocionarán do primeiro ó segundo curso debacharelato os alumnos e as alumnas que foran ava-liados positivamente en tódalas disciplinas do cursoe aqueloutros que foran avaliados negativamente nu-nha ou en dúas materias.
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2. Os alumnos e as alumnas que non promocionarana segundo curso por teren avaliación negativa enmáis de dúas materias deberán repetir curso e serenavaliados de novo en tódalas disciplinas de primeiro.3. Os seminarios ou departamentos didácticos asu-mirán as tarefas de recuperación e avaliación dosalumnos de segundo curso que teñan unha ou dúasmaterias pendentes do curso anterior. Con esta fina-lidade proporanlles ós alumnos un plan de traballono que constarán os contidos mínimos esixibles eas actividades recomendadas, así como instrumentosde avaliación que permitan verifica-la recuperacióndas dificultades que motivaron a cualificaciónnegativa.4. A avaliación e cualificación das materias pen-dentes do primeiro curso realizarase con anterio-ridade á avaliación final ordinaria do segundo curso.Artigo 7º1. Ó remata-lo segundo curso, os alumnos e asalumnas que foran avaliados negativamente en máisde tres disciplinas do devandito curso ou de ámbolosdous cursos de bacharelato, deberán repetir cursoe seren avaliados naquelas materias pendentes deprimeiro, se é o caso.2. Os alumnos e as alumnas con tres ou menosmaterias pendentes de segundo ou de ámbolos douscursos haberán de cursar unicamente estas dis-ciplinas.3. Para os efectos do disposto no apartado anterior,considérase unha soa materia aquela que se cursecon idéntica denominación nos dous cursos debacharelato, a saber: lingua castelá e literatura, lin-gua galega e literatura, lingua estranxeira, matemá-ticas, tecnoloxía industrial, latín, matemáticas apli-cadas ás ciencias sociais, grego, debuxo artístico,volume, taller artístico, segunda lingua estranxeirae música.4. Excepcionalmente, e por unha soa vez, a direc-ción do centro poderá autorizar que os alumnos eas alumnas ós que se fai referencia no apartado 2cursen tódalas materias de segundo, coa finalidadede melloraren as súas cualificacións.A estes alumnos consideraráselles nas materiasque xa tiñan superadas a cualificación obtida nanova convocatoria, sempre que a dita cualificaciónsexa superior á anterior. No caso contrario, preva-lecerá a cualificación obtida na convocatoria pre-cedente.Artigo 8ºPara realiza-la proposta da expedición do títulode bacharel será necesario que os alumnos e as alum-nas obteñan avaliación positiva en tódalas materias.Artigo 9º1. A nota media de bacharelato será a media arit-mética das cualificacións de tódalas disciplinas quecompoñen os dous cursos. Só neste caso, poderaseexpresar cun decimal.2. De acordo co Real decreto 2438/1994, do 16de decembro (BOE do 26 de xaneiro de 1995), nobacharelato, e co fin de garanti-lo principio de igual-dade e a libre concorrencia entre tódolos alumnos,

as cualificacións que se obtiveran na avaliación dasensinanzas de relixión non se computarán na obten-ción da nota media para efectos de acceso á uni-versidade nin nas convocatorias para a obtenciónde bolsas e axudas ó estudio que realicen as admi-nistracións públicas, cando houbera que acudir ánota media do expediente para realizar unha selec-ción entre os solicitantes.
As actividades de estudio alternativas ás ensinan-zas de relixión non serán obxecto de avaliación enon terán constancia nos expedientes académicosdos alumnos.
3. Os alumnos e as alumnas que obtiveran nosegundo curso de bacharelato unha nota media igualou superior a nove puntos poderán recibi-la mención«matrícula de honor» que será consignada no seuexpediente e no libro de cualificacións. A devanditamención concederáselle a un número de alumnosnon superior ó 5%.
Artigo 10º
Os alumnos que se incorporen ós estudios debacharelato procedentes dunha Comunidade Autó-noma con lingua propia cooficial co castelán, incor-poraranse ó curso que lles corresponda, segundo onúmero de materias que teñan pendentes do plande estudios da Comunidade Autónoma de proce-dencia.
Capítulo II. Información e comunicación dos resul-tados da avaliación.
Artigo 11º
1. O titor informará por escrito ós pais, nais outitores legais así como ós alumnos sobre o seu apro-veitamento académico e sobre a evolución do procesoeducativo cando as circunstancias o aconsellen e,polo menos, despois de cada sesión de avaliación.
2. Coa finalidade de garanti-lo dereito dos alumnose das alumnas a que o seu rendemento escolar sexaavaliado conforme a criterios obxectivos, os centrosdarán a coñece-los obxectivos, contidos e criteriosde avaliación establecidos nas programacións dasdiferentes materias como requisitos mínimos esixi-bles para obter unha cualificación positiva.
3. Os alumnos e alumnas ou os seus representanteslegais poderán presentar reclamacións sobre as cua-lificacións finais obtidas nas convocatorias ordinariae extraordinaria, conforme procedemento que esta-bleza a Consellería de Educación e OrdenaciónUniversitaria.
Capítulo III. Documentos de avaliación.
Artigo 12º
Os documentos de avaliación das ensinanzas debacharelato serán os seguintes:
a) Expediente académico do alumno/a.
b) Libro de cualificacións do bacharelato.
c) Actas de cualificación final.
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d) lnformes de avaliación individualizados.Artigo 13º1. O expediente dos alumnos e das alumnas queaccedan ó bacharelato deberá ser cuberto e per-manecer no centro no que se matricule o alumnoata o remate dos seus estudios. O dito expedienteaxustarase no seu deseño básico ó modelo que figuracomo anexo I á presente orde.2. Cubrir, custodiar e arquiva-los expedientes éresponsabilidade do secretario ou secretaria do cen-tro. Os ditas expedientes conservaranse no centro,mentres este exista. As delegacións provinciais pre-verán as medidas necesarias para a súa conservaciónou traslado no caso de supresión do mesmo.Artigo 14º1. O libro de cualificacións do bacharelato é undocumento oficial no que se reflicten os estudioscursados e as cualificacións obtidas polo alumnoou pola alumna nesta etapa da educación secundaria,tendo valor acreditativo dos estudios realizados.2. No libro de cualificacións recollerase, se é ocaso, a información referida ós cambios de centroe de modalidade, así como a renuncia á matrículae a solicitude, por parte do alumno ou dos pais,nais ou titores legais, de expedición do título con-respondente, unha vez superadas tódolas materias.O libro deberá ser cuberto directamente sobre asfollas orixinais, sen que sexa válida a utilizaciónde adhesivos, documentos grampados ou outrossimilares.3. Cubrir e custodia-los libros de cualificaciónsserá responsabilidade do secretario ou secretaria docentro no que o alumno está matriculado. Unha vezsuperados os estudios, o libro seralle entregado óalumno ou á alumna, efectuándose a correspondentedilixencia no mesmo, da que se gardará copia noseu expediente.4. O libro de cualificacións do bacharelato seráeditado pola Consellería de Educación e OrdenaciónUniversitaria. Para o procedemento da súa solici-tude, rexistro e distribución observarase o dispostona Orde do 25 de outubro de 1993 (Diario Oficialde Galicia do 26 de novembro).Artigo 15º1. A acta de cualificación final axustarase no seudeseño básico ó modelo que figura no anexo II ápresente orde, acompañado das claves indicativasdas materias.2. As actas comprenderán a relación nominal dosalumnos e das alumnas que compoñen o grupo xuntocos resultados da avaliación de cada materia. Nasactas conrespondentes ó segundo curso farase cons-ta-la proposta de expedición do título de bacharelcando se teñan superadas tódalas materias.3. As actas de cualificación final serán asinadaspor tódolos profesores do grupo co visto e praceda dirección do centro e serán arquivadas na secre-taría para os efectos oportunos. Unha copia das actas

de cada grupo remitiráselle ó Servicio Provincialda Inspección Técnica.4. Os centros privados remitiranlle un exemplardas actas ó instituto de educación secundaria ó queestean adscritos.5. Na convocatoria ordinaria reflectirase na actasó as cualificacións positivas e sinalarase cun guiónas cualificacións negativas. Na sesión de avaliacióne cualificación extraordinaria de setembro, deberaseconsignar, en forma numérica, tódalas cualificaciónsobtidas polos alumnos e polas alumnas, agás ossupostos previstos no artigo 5º, apartados 4 e 5,da presente orde, nos que se empregará a anotación«non presentado» (NP), «pendente de primeiro» (P)ou exento (ex), respectivamente.6. A partir dos resultados consignados nas actas,elaborarase un informe dos resultados da avaliaciónfinal dos alumnos e das alumnas segundo o modeloque se recolle no anexo III. Unha copia deste informeserá remitido ó Servicio Provincial da InspecciónEducativo antes do 15 de setembro.Artigo 16º1. Cando un alumno se traslade a outro centroconsignarase nun informe de avaliación individua-lizado aquela información que resulte necesaria paraa continuidade do proceso de aprendizaxe.2. O informe de avaliación individualizado seráelaborado polo titor, a partir dos datos facilitadospolos profesores e profesoras das distintas materiasdo curso e contará, polo menos, os seguinteselementos:a) Grao de consecución das capacidades enun-ciadas nos obxectivos xerais da etapa e das diferentesdisciplinas.b) Grao de asimilación dos contidos das diferentesmaterias.c) Cualificacións parciais ou valoración da apren-dizaxe realizada e, se é o caso, as medidas de reforzoeducativo.Artigo 17ºEn calquera momento, os institutos de educaciónsecundaria poderán emitir, a petición dos intere-sados, certificación dos estudios realizados na quese especifiquen as materias cursadas e as cualifi-cacións obtidas. A certificación irá asinada polosecretario do centro e visada polo director ou adirectora.Capítulo IV. Mobilidade dos alumnos.Artigo 18º1. Cando un alumno se traslade de centro antesde remata-los seus estudios de bacharelato, o centrode orixe remitiralle ó de destino, e a petición deste,ademais do informe individualizado ó que se fai refe-rencia no artigo 16, o libro de cualificacións do alum-no facendo constar, na dilixencia correspondente,que as cualificacións concordan coas que figurannas actas. Nos libros de cualificacións de alumnose alumnas de centros privados, esta dilixencia será
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cuberta polo instituto de educación secundaria ó queestean adscritos.
2. O centro receptor farase cargo do libro de cua-lificacións e obterá o correspondente expediente aca-démico do alumno ou alumna.
Capítulo V. Titulación de bacharelato.
Artigo 19º
1. De acordo co disposto no artigo 27 do Decreto275/1994, do 29 de xullo, os alumnos e as alumnasque acadaran avaliación positiva en tódalas materiaspoderán recibi-lo título de bacharel.
2. O título de bacharel será único, e no texto domesmo deberá consta-la modalidade cursada e a cua-lificación media obtida.
3. O centro educativo no que os alumnos e alumnasfinalizaran os estudios de bacharelato proporá oalumno ou a alumna para a obtención do título debacharel, de acordo co que se estableza na normaque regule a obtención e expedición dos títulos nonuniversitarios.
Capítulo VI. Avaliación do proceso de ensinanzae do proxecto curricular.
Artigo 20º
1. O profesorado, ademais da avaliación das apren-dizaxes dos alumnos e das alumnas de acordo cosobxectivos xerais da etapa e cos obxectivos propiosde cada materia, avaliará os procesos de ensinanzae a súa propia práctica docente en relación coa con-secución dos obxectivos educativos do currículo.Avaliará, así mesmo, o proxecto curricular, a pro-gramación docente e o desenvolvemento real docurrículo.
Artigo 21º
A Comisión de Coordinación Pedagóxica previstano artigo 7.3º da Orde do 16 de xaneiro 1995 proporáó claustro de profesores, para a súa aprobación, oplan de avaliación do proceso de ensinanza, da prác-tica docente e do proxecto curricular. Este plan debe-rá recolle-los momentos nos que a devandita ava-liación se efectuará e os instrumentos necesariospara facilitala.
Artigo 22º
A avaliación do proceso de ensinanza e da prácticadocente, que terá como referente o proxecto curri-cular, deberá ter en conta, polo menos, os aspectosseguintes:
a) A organización e aproveitamento dos recursosdo centro.
b) A atención á diversidade dos alumnos.
c) O carácter das relacións entre os profesores,entre os alumnos e entre o profesorado e o alumnado,así como cos pais, nais ou titores legais dos alumnos.
d) A coordinación entre os órganos e persoas res-ponsables no centro da planificación e desenvol-vemento da práctica docente: equipo directivo,

claustro de profesores, comisión de coordinaciónpedagóxica, departamentos ou seminarios e titores.
Artigo 23ºNa avaliación do proxecto curricular, coordinadapolo equipo directivo do centro que poderá solicita-lacolaboración, para ese fin, da Comisión de Coor-dinación Pedagóxica prevista no artigo 7.3º da Ordedo 16 de xaneiro de 1995, teranse en conta, polomenos, os seguintes aspectos:a) A súa coherencia co proxecto educativo docentro.b) A súa adaptación ás características do medio.c) A adecuación dos obxectivos programados áscaracteristicas dos alumnos.d) A distribución equilibrada e apropiada doscontidos.e) A idoneidade da metodoloxía e dos materiaiscurriculares empregados.f) A validez dos criterios de avaliación esta-blecidos.g) As actividades de orientación educativa eprofesional.h) A idoneidade dos itinerarios académicos pro-postos e da oferta de materias optativas.Artigo 24ºOs resultados da avaliación, que será aprobadapolo claustro, faranse constar nun informe que seincluirá na memoria anual do centro, e servirán deelemento referencial para a modificación do proxectocurricular, do proceso de ensinanza e da prácticadocente naqueles aspectos que se amosasen poucoaxeitados ás características dos alumnos e dasalumnas.As modificacións que se acorden incluiranse parao curso seguinte nas programacións dos distintosseminarios ou departamentos.

Disposición adicionalÚnica.-No caso dos alumnos e alumnas que seincorporen ó bacharelato a partir do terceiro ciclodas ensinanzas de música e danza, a nota globaldo bacharelato será o resultado da media aritméticadas materias comúns, unida á media aritmética doconxunto das ensinanzas do terceiro ciclo de músicae danza.
Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o director xeral de Ordena-ción Educativa e Centros para dicta-las normas quesexan precisas para a execución do establecido napresente orde.Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinteó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.Santiago de Compostela, 1 de marzo de 1995.Juan Piñeiro PermuyConselleiro de Educación e Ordenación UniversitariaSr.Director Xeral de Ordenación Educativa e Centros
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