
 
 
Prezadas familias, 
 
O 11 de febreiro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde pola que se actualiza a  normativa de 
avaliación en ESO e Bacharelato. 

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. 

Dita orde supón cambios importantes na avaliación, promoción e titulación do noso alumnado, que deben 
ser do voso coñecemento. Ofrecemos a continuación un breve resumo dos cambios máis salientables. 

 

Educación Secundaria Obrigatoria 

AV A LI AC I Ó N S  

Ao longo de cada curso realizaranse tres avaliacións parciais, 1ª, 2ª e 3ª. A 3ª levarase a cabo os día 6 e 8 de xuño. A 
partir destas datas establecerase un período dedicado a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e 
titoría, que rematará o 22 de xuño, último día lectivo. O día 23 realizarase a avaliación final de curso. Non haberá pois 
unha avaliación extraordinaria que sirva para recuperar materias pendentes logo da avaliación final. As cualificacións 
do día 23 de xuño serán as definitivas. 

1ª 2ª 3ª Período de apoio,  recuperación, 
amplicación, titoría... FINAL 

13-15 decembro 21-23 marzo 6-8 xuño 9 ao 22 xuño 23 Xuño 

 

PR O M O C I Ó N 

Promocionará dun curso a outro o alumnado que superase todas as materias, ou teña avaliación negativa nunha 
ou dúas. As materias pendentes de cursos anteriores entrarán no cómputo. Á marxe deste criterio, o equipo docente 
poderá decidir a promoción dunha alumna ou alumno, sempre que se cumpran todas as condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións de todas as materias nas que se matriculase nese curso 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. 

O alumnado que non acade a promoción permanecerá como máximo un ano máis no mesmo curso, e non superará a 
repetición en dúas ocasións ao longo da ESO. De xeito excepcional poderá permanecer un ano máis en 4º ESO. 

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 da ESO. 

TI T U L AC I Ó N 

Obterá o título de graduado en ESO o alumnado que supere todas as materias cursadas. Ademais, o equipo 
docente poderá decidir a obtención do título sempre que se cumpran todas as condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións de todas as materias nas que se matriculase nese curso 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 de etapa. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-260122-0001_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-260122-0001_gl.pdf


 
 
 

Bacharelato 

AV A LI AC I Ó N S  

Ao longo de cada curso realizaranse tres avaliacións parciais, coincidindo a última coa avaliación final do período 
ordinario , 1ª, 2ª, Final. O alumnado que non supere algunha materia logo da avaliación final, 8 de xuño, terá dereito 
a realizar unha proba que será obxecto dunha avaliación extraordinaria, 23 de xuño. 

No 1º curso, o período abranguido entre a avaliación final ordinaria e a extraordinaria, dedicarase á preparación e 
realización das probas extraordinarias, actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría, e nelas 
participará todo o alumnado independentemente  de que superase ou non todas as materias do curso. 

1ª 2ª FINAL Período de apoio,  recuperación, 
amplicación, titoría... Extraordinaria 

15 decembro 23 marzo 8 xuño 9 ao 22 xuño 23 Xuño 

 

No 2º curso, no período abranguido entre a avaliación final ordinaria e a extraordinaria, o centro educativo organizará 
a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización das probas ABAU, e das probas 
extraordinarias. 

1ª 2ª FINAL Preparación ABAU e probas 
extraordinarias Extraordinaria 

15 decembro 23 marzo Maio ½ maio - 22 xuño 23 Xuño 

 

PR O M O C I Ó N 

Promocionará de 1º a 2º o alumnado que superase todas as materias cursadas ou teña avaliación negativa en 
dúas materias como máximo. 

TI T U L AC I Ó N 

Obterá o título de bacharel o alumnado que supere todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 
Excepcionalmente o equipo docente poderá decidir a obtención do título polo alumnado que superase todas as 
materias agás unha, sempre que se cumpran todas as condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias 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. 

 

 

 

 

 


