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Lexislación básica de referencia

Calendario escolar. Curso 2021-22

• Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes  
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia [DOGA do 4 de xuño de 2021]

Marco estatal de educación secundaria e bacharelato

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación   [BOE de 4 de julio de 1985]
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación   [LOE, BOE de 4 de mayo de 2006]
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el  currículo básico de la Educación  

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [BOE de 3 de enero de 2015]
• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias,  los  

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato [BOE do 25 de xaneiro de 2015]

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2005, de 3 de mayo, de  
Educación [LOMLOE, BOE de 30 de diciembre de 2020]

Marco galego de educación secundaria e bacharelato

• Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria  
y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, y se regula su implantación, así como la
evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas [BOE de 9 de julio de 2015]

• Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na  
Comunidade Autónoma de Galicia [DOGA do 29 de xuño de 2015].

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de  
elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o
seu currículo e a súa oferta [DOG do 21 de xullo de 2015]

• Orde do 13 de Xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de Libre configuración autonómica de  
elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu
currículo e oferta [DOGA do 4 de Agosto de 2016]

• Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de  
elección para os centros docentes na etapa de eduacón secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e
oferta [DOGA do 18 de Agosto de 2017]

Historia da filosofía no Bacharelato:

• Orde do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do Bacharelato  
establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
[DOGA do 25 de abril de 2018]

Probas ABAU

• Resolución do 10 de febreiro de 2021, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de  
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20,
da Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/21 [DOGA de 24 de
febreiro de 2021]

• Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido  
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y las fechas máximas de realización y de
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resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 [BOE do 19
de febreiro de 2020]

• Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la  
que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a
la Universidad y las fechas m áximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas en el curso 2019/2020 [BOE do 23 de abril de 2020]

• Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a Resolución do 28 de febreiro, pola que se ditan  
instrucións  para  a  realización,  dentro  do  curso  2019/2020,  da  evaluación  de  bacharelato  para  acceso  á
Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021 [DOG 6 de maio de 2020]

Actualización anual do Currículo

• Instrucións do 17 de xuño 2021 da Dirección Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan  
instrucións  para  o  desenvolvemento  das  ensinanzas  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación
secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 2021/22

Avaliación

• Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a  avaliación na educación secundara obrigatoria  na  
Comunidade Autónoma de Galicia [DOG 7 de xaneiro de 2008]

• 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  [DOG do 11 de
febreiro de 2022]

Reclamación ás calificacións

• Orde de 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se  
establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención
do  título  académico  que  corresponda,  en  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria
obrigatoria e bacharelato [DOG de 11 de marzo de 2021]

Matrícula de honra (2º BACH)

• Orde de 5 de  maio de 2011 pola que  se regulan determinados  aspectos  relativos ao desenvolvemento do  
Bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa [DOG de 1 de xuño de 2011]

Obtención do título de graduado en ESO e Bacharelato

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de  
graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 3 de junio de 2017]

• Resolución do 9 de xuño da Dirección Xeral  de Educación, FP e Innovación Educativa pola que se ditan  
instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de
2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título de graduado en Educación Secundaria
Obrigatoria

Regulamento orgánico de centros (ROC)

• Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación  
secundaria [DOGA do 9 de Agosto de 1996]

• Orde do 1 de Agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996  
pola que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria
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• Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de Agosto de 1997 ...  
• Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes  

que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación [DOG do 30 de xuño
de 2011]

Atención á diversidade

• Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral  
[DOG do 7 de outubro de 1995]

• Preguntas e respostas da atención á diversidade (Seminario de orientadores, coordinado por Marta C. Romeo)  
• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros da  

Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación [DOG do 21 de decembro de 2011]

• 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 en que
se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG do 26 de
outubro de 2021]

A lingua galega na ESO e no Bacharelato, centros plurilingües

• Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística   [DOG do 14 de xullo de 1983]
• Orde  do  16  de  xullo  de  2007,  pola  que  se  regulan  os  certificados  oficiais  acreditativos  dos  niveis  de  

coñecemento da lingua galega (Celga) [DOG 30 de xullo de 2007]
• Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario galego   [DOG 25 de maio de 2010]
• Orde do 12 de   maio   de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e  

se establece o procedemento de incorporación de novos centres á Rede de Centros Plurilingües de Galicia
[DOG 20 de marzo de 2011]

• Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os  
certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga) [DOG 19 de febreiro de
2014]

Exencións de lingua galega

• Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010 ... con relación á exención de lingua  
galega [DOG 19 de febreiro de 2014]

• Instrución para a aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010 ...  
con relación á exención de lingua galega e da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 6
de xullo de 2007 ... [DOG do 19 de febreiro de 2014]

Convalidacións de estudos musicais e de danza/ equivalencias de estudos

• Real  Decreto  242/2009,  de  27  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  convalidaciones  entre  las  enseñanzas  
profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los
efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto
rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza [BOE 28 de febreiro de 2009]

• Orde do 27 de marzo de 2009 pola que se ditan instrucións para as validacións académicas entre as ensinanzas  
profesionais  de  música  e  danza  e  a  educación  secundaria  obrigatoria,  o  bacharelato  e  as  ensinanzas  de
educación secundaria para as persoas adultas [DOG de 7 de abril de 2009]
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• Orde do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que  
cursa ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral [DOG 15 de xullo de
2010]

• Tabla de equivalencias entre os títulos de PREU, BUP, COU co sistema de Bacharelato actual  

Homologacións e validacións de estudos realizados no estranxeiro

• Orde do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos  
estranxeiros de ensinanzas non universitarias [DOG do 24 de xullo de 2018]
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1. Aspectos xerais

    A presente concreción curricular recolle as especificacións previstas pola actual normativa na
data  da  súa  aprobación  polo  claustro.  Aquelas  modificacións  legais  posteriores  que  establezan
novos marcos de actuación diferentes aos aprobados neste documento serán de aplicación inmediata
independientemente do prazo que se estableza para a súa renovación ou rectificación.

1.1. Adecuación dos obxectivos ao contexto do centro

     O 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 nos seus Artigos 10 (para a
ESO)  e  26  (para  o  Bacharelato)  especifica  as  capacidades  que  estas  etapas  educativas  deben
desenvolver  entre  o alumnado.  Dentro deste  marco xeral,  amplo e  abarcador,  as  características
concretas da contorna sociocultural e socioeconómica do IES Plurilingüe Elviña impón algunhas
adaptacións que, no básico, concretan nalgúns dos seus puntos os obxectivos do currículo. 

A. Concreción dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria

     O alumnado do IES Plurilingüe Elviña desenvolverá na etapa educativa da Ensinanza Secundaria
obrigatoria as seguintes capacidades:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo,
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como
medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón  do seu sexo ou da súa orientación
sexual ou pola súa raza, relixión, etnia, orixe xeográfica ou socioeconómica, ou por
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que
supoñan  discriminación  por  causa  de  sexo  ou  orientación  sexual,  así  como  calquera
manifestación de violencia contra a muller  ou contra calquera outro colectivo pola súa
condición xenérica.

[Adecúase  este  obxectivo  á  circunstancia  específica  da  presenza  no  IES  Plurilingüe  Elviña  de
alumnado procedente de distintos países, con dificultades de adaptación por causa do idioma ou da
relixión ou por pertenencia a colectivos sociocultarais ou étnicos con características propias (tales o
alumnado de etnia xitana, colectivo numeroso no centro). Asimesmo, con esta adaptación préstase
especial  atención aos casos de alumnado inmersos en procesos de adaptación da súa identidade
xenérica ou sexual]

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e
os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos a través do diálogo e da
mediación.
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[Adecúase este obxectivo á atención que no IES Plurilingüe Elviña vense dando desde hai anos á
mediación interna como xeito natural de resolver os pequenos conflitos na aula a través dun equipo
de mediadores formado por docentes e alumnado do centro]

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das  fontes de información,  para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da  información e a comunicación.

f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias
e que ten aplicacións prácticas na vida cotiá e nos obxectos de uso diario , así como
coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia  e propór solucións prácticas aos mesmos baseadas nos
medios técnicos dos que se dispón.

[Adecúase este obxecto ao interese cada vez maior do alumnado do IES Plurilingüe Elviña polas
materias  do  ámbito  científico-tecnolóxico  e  polas  posibilidades  prácticas  abertas  no centro  pola
presenza dun Espazo maker e pola existencia dun Club de ciencias]

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido
crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no
estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que
realizaran  achegas  importantes  á  cultura  e  á  sociedade  galega,  ou  a  outras  culturas  do
mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física
e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar
a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os
hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ)  Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do patrimonio lingüístico,  cultural,  histórico e
artístico  de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a
diversidade  lingüística  e  cultural  como dereito  dos  pobos  e  das  persoas,  desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental
para  o  mantemento  da  identidade  de  Galicia,  e  como  medio  de  relación  interpersoal  e
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expresión de riqueza cultural  nun contexto plurilingüe,  que permite  a comunicación con
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

B. Obxectivos do bacharelato

a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha
conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  e  do
Estatuto  de  autonomía  de  Galicia,  así  como  polos  dereitos  humanos,  que  fomente  a
corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a
sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente
os conflitos persoais, familiares e sociais.

c)  Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular,
a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial  ás persoas
con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g)  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus
antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos
métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  crítica  a  contribución  da  ciencia  e  da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao
territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes
de formación e enriquecemento cultural.
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ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social,
e impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

1.2. Orientacións sobre a metodoloxía

     A  Orde  ECD/65/2015  de  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  entre  as
competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de  avaliación  da  educación  primaria,  a  educación
secundaria  obrigatoria  e  o  bacharelato,  establece  no  seu  Anexo  II  unha  serie  de  orientacións
didácticas destinadas a facilitar o desenvolvemento de estratexias metodolóxicas para o traballo por
competencias  na  aula.  Algúns  destes  criterios  poden  ser  tomados  coma  eixo  vertebrador  das
metodoloxías formativas aplicadas no proxecto educativo do IES Plurilingüe Elviña.

A. Planificación
Planificación rigorosa dos obxectivos que se pretenden conseguir,  tomando coma
punto de partida unha análise previa dos recursos necesarios para acadalos e dos
métodos  didácticos  máis  axeitados  e  prestando  sempre  atención  a  avaliación  da
aprendizaxe e do propio procedemento de ensino. 

B. Contextualización
Elección de métodos didácticos en función das metas e dos condicionantes que ten o
ensino, co fin de propiciar unha aprendizaxe competencial no alumnado, atendendo
en cada caso á natureza das materias que se traballan, ás condicións socioculturais e
socioeconómicas da contorna educativa,  á dispoñibilidade dos recursos didácticos
necesarias e aos intereses e cualidades intrínsecas do alumnado.

C. Orientación e práctica
Os métodos deben partir  da perspectiva do docente como orientador,  promotor  e
facilitador do desenvolvemento competencial no alumnado, enfocándoo á realización
de  tarefas  ou  situacións-problema,  formuladas  cun  obxectivo  concreto,  que  o
alumnado deberá resolver facendo uso axeitado das estratexias de traballo, destrezas,
habilidades, actitudes e valores desenvolvidas no proceso de aprendizaxe. Asimesmo,
o docente terá en conta a atención ás necesidades especiais do alumnado, respectando
os distintos ritmos de traballo e buscando unha combinación de prácticas individuais
e colectivas.

D. Aprendizaxe construtiva e avaliación de coñecementos previos
As metodoloxías seleccionadas polos docenttes para favorecer o desenvolvemento
competencial do alumnado debense axustar ao nivel inicial destes, para o cal, será
obriga facer unha proba de avaliación inicial  na que se avalíen os coñecementos
previos.  Ademais,  cómpre  secuenciar  o  ensino  de  tal  modo  que  se  parta  das
aprendizaxes máis simples para acadar gradualmente as máis complexas.

E. Papel de guía do docente
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Elemento clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á
aprendizaxe do alumnado, o que implica unha reformulación do rol de alumno desde
unha perspectiva activa e autónoma, con conciencia da responsabilidade individual
sobre o propìo labor de aprendizaxe. O profeserado debe constituírse nun referente
que  xenere  no  alumno  curiosidade  e  desexo  de  adquirir  novos  saberes,  novas
destrezas  e  habilidades,  e  máis  os  valores  democráticos  que  estes  coñecementos
levan aparellados. Os docentes procurarán en todo tempo servir de axuda e guía para
que os estudantes comprendan e asimilen o que aprenden de cara ao seu uso práctico
no contexto dos seus actos e decisións na vida cotiá.

F. Aprendizaxe enfocada a o uso práctico
Requírense  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a
participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en
situacións reais serán as que xeneren aprendizaxes transferibles e duradeiras.

G. Aprendizaxe colaborativa
As metodoloxías activas débense apoiar en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de
xeito  que  a  través  da  interdependencia  na  resolución  conxunta  das  tarefas,  os
integrantes  do  grupo  desenvolvan  destrezas  colaborativas  e  adquiran  tamén
estratexias  de  traballo  a  partir  da  emulación,  subliñando  o  aspecto  social  e
comunicativo do traballo escolar nun contexto de ensino-aprendizaxe integral, e non
só conceptual ou intelectual.

H. Interdisciplinaridade
As estratexias interactivas son as máis axeitadas, ao permitir compartir e construír o
coñecemento  a  través  da  dinamización  as  sesións  lectivas  na  aula  mediante  o
intercambio verbal de ideas.  As metodoloxías que contextualizan a aprendizaxe e
permiten adquirir estándares por proxectos ou a través de actividades construtivas e
interdisciplinares  favorecen  a  motivación  do  alumnado  e  a  súa  participación  no
proceso  de  ensino  como parte  activa  e  non  pasiva.  Persíguese,  polo  tanto,  unha
aprendizaxe funcional que facilite o desenvolvemento activo das competencias.

I. Aprendizaxe dixital
A  selección  e  uso  de  materiais  e  recursos  didácticos  constitúe  un  aspecto
fundamental da metodoloxía: diferentes tipos de materiais e recursos, adaptado cada
un ás  necesidades  concretas  do nivel  educativo,  da materia  e  da necesidade do/a
alumno/a permiten atender á diversidade coa que contamos nas aulas e personalizar
os  procesos  de  construcións  das  aprendizaxes.  Neste  sentido,  a  potenciación  dos
recursos dixitais amósase esencial como metodoloxía de traballo dadas as grandes
posibilidades en canto a adaptación e estratexias que permeten.

L. Coordinación
É necesaria unha axeitada coordinación entre o equipo docente (sen excluír  deste
labor  aos  equipos  de  orientación,  directiva  e  familias)  sobre  as  estratexias
metodolóxicas  e  didácticas  que  se  utilicen  en  cada  caso.  Os  equipos  educativos
débense propor unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes
propostas metodolóxicas con criterios comúns e consensuados que permitan abordar
con  rigor  o  tratamento  integrado  das  competencias  e  progresar  de  cara  a  unha
construción colaborativa do coñecemento. Especial relevancia adquiren as reunións
de departamento, as reunións de titores, as reunións de equipos docentes en presenza
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do equipo de orientación, da Comisión de Coordinación Pedagóxica e do Claustro de
profesores coa periodicidade necesaria.
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1.3. Criterios xerais para a elaboración das programacións didácticas

     Desde a Xefatura dos departamentos didácticos empregaranse as semanas previas ao comezo
oficial do curso lectivo para preparar a Programación didáctica anual. As programacións serán o
elemento básico para xustificar a avaliación e cualificación do alumnado, ademais exporán con
claridade  os  obxectivos  e  contidos  mínimos  das  materias  nos  diferentes  niveis  así  como  as
contribucións que o departamento fará aos diferentes plans e programas do centro. 

     As programacións didácticas de ESO e Bacharelato deberán cumplir os requisitos indicados na
Disposición  adicional  segunda da  Resolución do 17 de  xuño de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das
ensinanzas  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria  obrigatoria  e
bacharelato no curso académico 2021/22. Estes requisitos son os que siguen:

1.  O  profesorado  dos  centros  docentes,  baixo  a  coordinación  das  xefaturas  dos
departamentos didácticos ou, de ser o caso, do profesorado titor, desenvolverá o currículo
establecido mediante a programación didáctica de cada área,  materia ou ámbito de cada
curso  de  educación  primaria,  educación  secundaria  obrigatoria  ou  bacharelato  que  teña
encomendada na organización docente do centro.

2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico e
necesario para desenvolver  o  proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira
coordinada entre o profesorado integrante do departamento ou, de ser o caso, do equipo
docente.

3. As programacións didácticas incluirán en cada área, materia ou ámbito, polo menos, os
seguintes elementos: 

a) Introdución.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla
a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos
perfís competenciais.

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.
2º. Grao mínimo de consecución.
3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

e) Concrecións metodolóxicas.

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.

g) Criterios sobre a avaliación e a cualificación.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
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i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das
materias pendentes, de ser o caso.

j)  Organización  dos  procedementos  que  permitan  ao  alumnado  acreditar  os
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.

l) Medidas de atención á diversidade.

m)  Concreción  dos  elementos  transversais  que  se  traballarán  no  curso  que
corresponda.

n) Actividades complementarias programadas.

ñ)  Mecanismos  de  revisión,  de  avaliación  e  de  modificación  das  programacións
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

    No mencionado como punto g das  programacións didácticas deberán concretarse coa máxima
claridade e obxectividade os criterios sobre a avaliación e cualificación das materias, con especial
importancia ao cálculo das cualificacións finais. Deberán, polo tanto, figurar con claridade neste
punto das programacións:

a. os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e os criterios, procedementos e
instrumentos  de  cualificación  para  a  realización  das  avaliacións  ordinaria,  final  e
extraordinaria, de ser o caso, incluídas a avaliación e cualificación das materias pendentes de
cursos anteriores.

b. a ponderación exacta dos distintos aspectos avaliables e dos instrumentos que se utilizarán
para a súa cualificación obxectiva

c.  a  necesidade  de  explicitar  nas  probas  escritas  a  ponderación  e  cualificación  de  cada
pregunta

     Os departamentos velarán, nas súas reunións ordinarias, polo seguimento e cumprimento da
programación  didáctica,  así  como  pola  avaliación  e  corrección  das  súas  propostas,  prestando
especial atención á correcta aplicación dos aspectos referidos á avaliación e ás medidas de atención
ao alumnado suspenso en cada avaliación parcial.  

     As programacións didácticas serán remitidas á Xefatura de estudos antes do comezo de curso,
quen  as  dirixirá,  á  súa  vez,  á  inspección  educativa  para  a  súa  aprobación.  Os  departamentos,
ademais,  en  cumprimento  da  normativa  que  obriga  a  facer  difusión  pública  dos  criterios  de
avaliación e cualificación das súas materias proporcionarán ao alumnado no primeiro día de clase
canta información sexa necesaria  para deixar  constancia  destes  criterios  e  enviarán a  través  do
correo do centro un resumo claro e completo destinado á súa publicación na páxina web do centro.
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2. Atención educativa á diversidade

    A atención educativa ao alumnado con necesidades educativas especiais réxese pola Orde de 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 en que se imparten ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,  de
educación. 

    De conformidade co artigo 3 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, enténdese por atención á
diversidade  "o  conxunto  de  medidas  e  accións  que  teñen  como  finalidade  adecuar  a  resposta
educativa  ás  diferentes  características  e  necesidades,  ritmos  e  preferencias  de  aprendizaxe,
motivacións,  intereses  e  situacións  sociais  e  culturais  de  todo  o  alumnado".  Esta  definición
reflíctese tamén no Artigo 3 da referida Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o
Decreto 229/2011 [DOG, do 26 de outubro de 2021]. 
 
   O concepto de alumnado con necesidade de apoio educativo aclárase tamén con precisión no
Artigo 6 desta  Orde con arreglo á definición que do mesmo dá o artigo 71.2 da  Lei Orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación,  nos seguintes termos: son "as alumnas e os alumnos que
requiren  unha  atención  educativa  diferente  á  ordinaria,  por  presentaren  necesidades  educativas
especiais,  por  atraso  madurativo,  por  trastornos  de  desenvolvemento  da  linguaxe  e  da
comunicación, por trastornos de atención ou de aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua
de aprendizaxe, por se atorparen en situación de vulnerabilidade socioeducativa, polas súas altas
capacidades intelectuais, por se teren incorporado tarde ao sistema educativo ou por condicións
persoais ou de historia escolar".

   En resumo, entra dentro desta categoría o alumnado que presenta calquera tipo de barreira para o
desenvolvemento de calquera aspecto significativo do proceso de ensino-aprendizaxe.

    A detección temperá das necesidades educativas especiais será unha das directrices de actuación
do equipo directivo, dos equipos docentes e do equipo de orientación do IES Elviña. Todos eles
serviranse dos seguintes medios para a determinación do alumnado NEAE:

a. informes previos do alumnado: actas de avaliación do curso anterior, informes titoriais de
cursos  anteriores,  historial  académico,  informes  de  equipos  de  orientación  anteriores,
informes de traslado dos docentes titores ou calquera outra documentación acreditativa.

b. avaliación inicial do alumnado, que terá tres fases diferenciadas: 

• probas iniciais de detección de necesidades por parte dos docentes nas aulas; 
• xuntanzas de avaliación inicial presididas polo profesorado titor, o equipo de

orientación e a xefatura de estudos, con presenza de todo o equipo doccente e
do profesorado de pedagoxía terapéutica; 

• implementación de medidas de actuación.

c.  atención  ao  desenvolvemento  académico  diario:  a  través  da  observación  do  traballo
cotián, o equipo docente, por mediación do profesorado titor, promoverá as actuacións de
apoio que se consideren oportunas, previa consulta ao departamento de orientación.
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d.  as xuntanzas de avaliación parcial:  nas que o equipo docente proporá as medidas de
actuación para o alumnado cuxo seguimento académico amose problemas de adaptación
derivados da súa condición de alumnado NEAE.
e. as reunións de traballo trimestral: reunións de titores co equipo de orientacion, reunións
varias de equipos docentes, etc.

f. as xuntanzas de avaliación final e a documentación derivada dela: informes titorais, plans
de recuperación, informacións docentes, actas de avaliación, etc.

As medidas de adaptación que se tomarán no centro poderán ser:

A. medidas de adaptación de contidos:

A.1. adaptacións curriculares significativas (ACS)

A.2. adaptacións metodolóxicas varias (adaptación de probas por dislexia, problemas
motores, etc.)

B. medidas de reforzo e/ou apoio educativo:

B.1. aplicación de reforzo dentro da aula

b.1a. aplicación de reforzo polo docente de aula
b.1b. aplicación de reforzo por docente PT que apoia ao docente de aula
b.1c. integración do alumnado no reforzo de libre configuración (1º e 2º ESO)

B.2. aplicación de reforzo fóra da aula:

b.2a. integrar ao/a alumno/a nun grupo de reforzo no horario da 2º lingua
estranxeira (1º e 2º ESO)
b.2b. integrar ao/a alumno/a nun grupo de ARCO (1º, 2º, 3º) e/ou PROA+ (4º
ESO e 1º Bach) ou de calquera outro plan de reforzo que teña aplicación no
centro
b.2c.  aplicación  de  reforzos  en  horarios  especiais  (por  ex.  alumnado  de
adquisición de linguas)
b.2d. aplicación de reforzo específico na aula PT (1º e 2º ESO)

B.3. aplicación de reforzo no domicilio (seguindo o protocolo de atención educativa
domiciliaria ou de atención educativa hospitalaria)

C. medidas de afondamento educativo para alumnado de altas capacidades:

C.1. integración en grupos de traballo específicos (clube de ciencias, colaboración na
biblioteca, aula Maker, club de lectura, etc.)

D. outras medidas de apoio e/ou reforzo e/ou afondamento

     As medidas educativas, unha vez identificadas as necesidades específicas, recibirán resposta
tanto desde o equipo de orientación (ACS, por exemplo) como desde os departamentos didácticos,
que deberán reflectir nas súas programacións as medidas de actuación previstas para este alumnado.

16



   En todo caso, tanto a comunicación ás familias como a aprobación formal previa por parte dos
proxenitores  e/ou  responsables  educativos  será  requisito  esencial  para  a  implementación  de
medidas de apoio educativo no centro a calquera alumno/a.

     O Plan Xeral de Atención á Diversidade (que formará parte do Proxecto Educativo) será o
instrumento que guíe a planificación anual das medidas educativas de atención a diversidade do
centro.

3. Oferta educativa do centro

   O IES Plurilingüe Elviña conta cunha ampla diversidade de alumnado con intereses moi diversos aos que
trata de dar resposta. A oferta educativa do centro ten como finalidade tanto dar resposta ás necesidades e
intereses do seu alumnado e ao aproveitamento dos perfís e características particulares do centro e da súa
contorna. O IES Plurilingüe Elviña, por tanto, oferta as seguintes ensinanzas:

ESO 1º a 4º ESO

1º ESO: 5 liñas
2º ESO: 4 liñas
3º ESO: 3 liñas
4º ESO: 3 liñas

BACHARELATO

Modalidade de Ciencias (1º e 2º)

Modalidade de CCSS e Hum. Itinerario CCSS (1º e 2º)

Modalidade de CCSS e Hum. Itinerario Humanidades (1º e 2º)
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3.1 Cadros de materias por nivel e curso

PRIMEIRO CICLO DE ESO

1º DE ESO

1º ESO [31 horas] Horas

TRONCAIS XERAIS

       Lingua castelá e literatura (4h)
       I Lingua estranxeira (inglés) (3h)
       Matemáticas (5h)
       Xeografía e historia (3h)
       Bioloxía e Xeoloxía (4h)

19

LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA        Lingua galega e literatura  (4h) 4

DE CENTRO
       Cinema en VO (1h)
       Programación (1h)
       Afondamento e reforzo en materias troncais (1h)

1

ESPECÍFICAS
XERAIS

(escoller opción relixiosa e
2ª lingua)

       Educación física (2h)
       Relixión católica            Valores éticos (1h)

3

       Educación plástica e visual (2h)
       II Lingua estranxeira (francés) (2h)

4

TOTAL DE HORAS 31h

2º DE ESO

2º ESO [31h] Horas

TRONCAIS XERAIS

   Lingua castelá e literatura (3h)
   I Lingua estranxeira (inglés) (3h)
   Matemáticas (5h)
   Xeografía e historia (3h)
   Física e química (3h)

17 h

LIBRE
CONFIGURACIÓN

AUTONÓMICA    Lingua galega e literatura (3h) 3 h

DE CENTRO
   Oratoria (1h)
   Afondamento e reforzo en Educación física (1h)

1 h

ESPECÍFICAS
XERAIS

(escoller opción relixiosa
e 2ª lingua)

   Educación física (2h)
  Relixión católica    ou       Valores éticos (1h)

3 h

   Música (2h)
   Tecnoloxía (3h)
   II Lingua estranxeira (francés) (2h)

7 h

TOTAL DE HORAS 31 h
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3º DE ESO

3º ESO [31h] Horas

TRONCAIS
XERAIS

(escoller opción
matemática)

    Lingua castelá e literatura (3h)
    I Lingua estranxeira (inglés) (3h)
    Xeografía e historia (3h)
    Bioloxía e xeoloxía (2h)
    Física e química (2h)

13 h

    Matemáticas (académicas) (4h)
    Matemáticas (aplicadas) (4h)

4 h

LIBRE CONF. AUTONÓMICA     Lingua galega e literatura (3h) 3 h

ESPECÍFICAS

XERAIS
(escoller opción

relixiosa)

    Educación física (2h)
    Relixión católica (1h)   ou     Valores éticos (1h)

3 h

   Educación plástica e visual (2h)
   Música (2h)
   Tecnoloxía (2h)

6 h

DE OPCIÓN
(escoller unha)

   II Lingua estranxeira (  francés ou   alemán) (2h)
   Cultura clásica (2h)

2 h

TOTAL DE HORAS 31 h

SEGUNDO CICLO DE ESO

4º DE ESO

4º ESO (ENSINANZAS ACADÉMICAS) [31h] Horas

TRONCAIS

XERAIS
   Lingua castelá e literatura (3h)
   I Lingua estranxeira (inglés) (3h)
   Xeografía e historia (3h)

9 h

XERAIS DE
OPCIÓN

  Ensinanzas académicas-1  Ensinanzas académicas-2

    Matemáticas académicas (4h)    Mats académicas (4h) 4 h

DE OPCIÓN
(escoller 6 horas 

en total)

    Bioloxía e xeoloxía (3h)
    Física e química (3h) ou    Economía (3h)

   Economía (3h)
   Latín (3h)

6 h

LIBRE CONF. AUTONÓMICA     Lingua galega e literatura (3h) 3 h

ESPECÍFICAS

XERAIS
(escoller opción

relixiosa)

    Educación física (2h)
    Relixión católica (1h)   ou    Valores éticos (1h)

3 h

DE OPCIÓN
(escoller 1 de cada

grupo)

Grupo I (escoller 1) Grupo 2 (escoller 1)

6 h    II Lingua estranxeira (francés) (3h)
    Música (3h)
    Filosofía (3h)

    Ed. Plástica e Visual (3h)
    TIC (3h)
    Cult. Científica (3h)

TOTAL DE HORAS 31 h
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BACHARELATO

1º CURSO DE BACHARELATO

1º BACHARELATO. MODALIDADE CCSS e HUM [32h] Horas

TRONCAIS

XERAIS

  Lingua castelá e literatura I (3h)
  I Lingua estranxeira I (inglés) (3h)
  Filosofía (3h)
  Lingua galega e literatura (3h)
  Educación física (2h)

14 h

XERAIS
MODALID.

(escoller opción)

 CC.SS.  HUM

  Matemáticas aplicadas I (4h)      Latín I (4h) 4 h

DE OPCIÓN
                                    Economía (4h)
                                    Hª Mundo Contemporáneo (4h)

8 h

ESPECÍFICAS/
LIBRE CONF.
DE CENTRO

DE ELECCIÓN
(escoller 4 horas

máis)

                                    TIC I (2h)
                                    Latín I (4h)*
                                    Mats. aplicadas I (4h)*
                                    Linguaxe e práctica musical (3h)
                                    Cultura Científica (2h)
                                    Relixión católica (1h) 
                                    Afondamentos (1h):     L. cast. 
                                                                              Inglés  ou   Matemáticas

6 h

TOTAL DE HORAS 32 h

1º BACHARELATO. MODALIDADE DE CIENCIAS [32h] Horas

TRONCAIS

XERAIS
   Lingua castelá e literatura I (3h)
   I Lingua estranxeira I (inglés) (3h)
   Filosofía (3h)
   Lingua galega e literatura (3h)
   Educación física (2h)

14 h

XERAL DE MOD.
   Matemáticas I (4h)    4 h

DE OPCIÓN
   Física e química (4h)
   Bioloxía e xeoloxía (4h)

8 h

ESPECÍFICAS/
LIBRE CONF.
DE CENTRO

DE ELECCIÓN
(escoller 4 horas

máis)

   TIC I (2h)
   Linguaxe e práctica musical (3h)
   Cultura Científica (2h)
   Relixión católica (1h) 
   Afondamentos (1h):     L. cast. 
                                             Inglés ou   Matemáticas

6 h

TOTAL DE HORAS 32 h
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2º CURSO  DE BACHARELATO

2º BACHARELATO CCSS e HUM. [32 h] Horas

TRONCAIS

XERAIS

   Lingua castelá e literatura II (3h)
   I Lingua estranxeira II (inglés) (3h)
   Historia de España (3h)
   Lingua galega e literatura (3h)

12 h

OBRIGATORIA    Historia da filosofía (4h) 4 h

XERAIS DE
MODALIDADE

  CC.SS  HUM

 Mats. aplicadas II (4h)  Latín II (4h) 4 h

DE OPCIÓN
(sumar 8 horas 

en total)

   Econ. de empresa (4h)
   Xeografía (4h) 
   Hª da arte (4h)

   Econ. empr.  ou    Grego II (4h)
   Hª da arte (4h)  ou    Xeog. (4h)

8 h

ESPECÍFICAS
DE ELECCIÓN

E LIBRE CONFIGURACIÓN
(sumar 4 horas)

   II Lingua estranxeira (francés) (3h)
   Ciencias da Terra (3h)
   TIC II (3h)
   Relixión (1h)
   Afondamento:    castelán ou   galego ou   mats. (1h)

4 h

TOTAL DE HORAS 32 h

2º BACHARELATO CIENCIAS [32h] Horas

TRONCAIS

XERAIS

    Lingua castelá e literatura II (3h)
    I Lingua estranxeira II (inglés) (3h)
    Historia de España (3h)
    Lingua galega e literatura (3h)

12 h

XERAL DE
MODAL.

   Matemáticas II (4h) 4 h

DE OPCIÓN
(escoller opción)

   Opción I    Opción II   Opción III

12 h   Física (4h)
   Bioloxía (4h) 
   Química (4h) 

   Física (4h)
   Química (4h) 
   Econ. empresa (4h)

   Química (4h) 
   Bioloxía (4h) 
   Hª da filosofía (4h)

LIBRE CONFIGURACIÓN E
ESPECÍFICAS
DE ELECCIÓN
(sumar 4 horas)

   II lingua estranxeira (francés) (3h)
   Ciencias da Terra (3h)
   TIC II (3h)
   Relixión (1h)
   Afondamento*:    castelán  ou   galego  ou    mats. (1h)

4 h

TOTAL DE HORAS 32h

3.2. Plurilingüismo

     O IES Elviña é un centro plurilingüe. En consecuencia, impártense en inglés as seguintes materias no
curso 2021/22 tal e como queda reflectido nos cadros da oferta educativa anteriores:

1º ESO - Educación Física, Educación Plástica e Visual e Cine en VO en inglés
2º ESO - Educación Física
3º ESO - Educación Física
4º ESO - Matemáticas académicas
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4. Avaliación, promoción e titulación

     A normativa de avaliación, promoción e titulación réxese pola 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 [DOG do 11
de febreiro de 2022]. 

     Co fin de garantir unha atención axeitada ás necesidades do alumnado, no IES Plurilingüe Elviña
establécense o procedemento de avaliación inicial.

4.1. Procedemento de inicio de curso e avaliación inicial

     Dentro do inicio de curso, establécense no IES Plurilingüe Elviña dúas fases: a presentación
titor/alumnado e o procedemento de avaliación inicial.

     A presentación  polos  docentes  titores  ten  especial  importancia  por  ser  este  o  primeiro
acercamento ao grupo, onde se poden tentar os aspectos máis salientables do seu comportamento
futuro  asentando as  directrices  para detectar  as  dificultades  académicas  e  socioeducativas,  para
artellar  as  estratexias  coas  que,  de  existiren,  atallalas,  e  para  establecer  un  marco  axeitado  de
comunicación entre os membros do grupo e o equipo docente.  Na presentación o titor prestará
atención aos seguintes aspectos:

I. Recepción do alumnado e toma de contacto co espazo da aula. 
O/A titor/a esperará polo alumnado do seu curso na porta de entrada e o acompañará
á súa aula de referencia.

II.  Presentación dos  titores  co  alumnado  na  aula  de  referencia.  Nesta  xornada  de
presentación poderán organizarse actividades centradas en aspectos tales como:

a. pasar lista e organizar ao alumnado dentro da aula
b. falar das características do nivel
c. recordar as normas de organización e funcionamento en relación co alumnado
d. material de traballo
e. taquillas
f. fondolibros
g. outras

    Os primeiros días de clase serán aproveitados polos docentes dos diversos grupos para informar
ao  alumnado  dos  criterios  de  avaliación  e  cualificación  das  súas  materias,  das  medidas
metodolóxicas que serán de aplicación no procedemento de ensino-aprendizaxe e das medidas de
apoio e  reforzo que se consideren necesarias.  Ademais,  nestas  primeiras xornadas do curso,  os
docentes  aproveitarán  para  recabar  datos  sobre  o  alumnado:  nivel  de  partida,  características
individuais e de grupo, posibles carencias non detectadas, medidas de apoio e/ou reforzo necesarias,
etc. Todas estas informacións serán compartidas nas sesións de avaliación inicial.

    O procedemento de avaliación inicial estará presidido polos docentes titores de cada grupo, por
un membro da directiva e pola persoa que ostente a dirección do Departamento de orientación.
Realizarase  sempre  dentro  do  primeiro  mes  de  curso,  preferentemente  na  primeira  semana  de
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outubro.  Habilitaranse varias tardes para un análise  demorado e axeitado das  características  do
alumnado. 

4.2. Procedemento de reclamación de cualificacións finais

    O procedemento de reclamación de cualificacións finais réxese pola Orde de 2 de marzo de 2021,
pola  que  se  regula  o  dereito  do  alumnado  á  obxectividade  na  avaliación  e  se  establece  o
procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención
do  título  académico  que  corresponda,  en  educación  infantil,  educación  primaria,  educación
secundaria obrigatoria e bacharelato  [DOG de 11 de marzo de 2021]. No caso específico do 2º
curso de Bacharelato o procedemento axustarase ao seu Artigo 6 que expón o seguinte:

"Tendo en conta que o segundo curso de bacharelato é un curso terminal que posibilita
iniciar estudos superiores a través dunha proba de acceso, e coa finalidade de permitir a
revisión das reclamacións ás cualificacións finais co tempo suficiente para que o alumno ou
alumna coñeza a súa situación académica antes do inicio da proba, a Secretaría Xeral de
Educación  e  Formación  Profesional  ditará  as  instrucións  específicas  para  cada  curso
académico"

Procedemento xeral

    Polo tanto,  o alumnado de todos os niveis terá dereito á reclamar as cualificacións finais de
calquera  materia  tanto  na  avaliación  final  ordinaria  (ESO  e  Bacharelato)  coma  na  avaliación
extraordinaria (no caso de Bacharelato). O procedemento de reclamación no IES Plurilingüe Elviña
abranguerá, en ámbolos dous casos, dúas modalidades, unha interna, destinada principalmente a
unha vía  conciliada que evite  reclamacións  oficiais  (revisión)  e  outra  oficial  (reclamación)  que
seguirá os procesos determinados pola lexislación aludida no encabezamento:

A. Procedemento de revisión de cualificacións no centro

    Este  procedemento  vai  dirixido  ao  profesorado  das  diversas  materias  obxecto  de
reclamación. É un procedemento propio do centro, polo que estará regulado por esta norma
interna. A revisión de exames deberá solicitarse antes das 13:00 horas do mesmo día de
entrega de boletíns finais mediante instancia dirixida á dirección do centro dispoñible na
Secretaría do instituto (Formulario de revisión de cualificacións finais). Neste formulario o
alumnado indicará as materias cuxa calificación desexa revisar. A instancia, debidamente
cuberta,  será  entregada  na  Secretaría,  onde  se  lle  dará  rexistro.  A dirección  do  centro
comunicará  ao  profesorado  implicado  á  solicitude  de  revisión,  e  este  dará  resposta  ao
solicitante antes das 14:00 horas do mesmo día da solicitude.

B. Procedemento de reclamación de cualificacións finais

   O procedemento de reclamación ten dúas fases: a reclamación ante os departamentos vía
Xefatura  de  estudos  e,  de  continuar  a  desavenencia,  a  elevación da  reclamación  ante  a
Xefatura Territorial (Inspección educativa) vía Dirección.

B.1. FASE 1. Reclamación ante os departamentos1.

1 No momento en que se realice unha reclamación pola vía oficial, abrirase unha carpeta de arquivo na que se adxuntará toda a documentación que
se vaia acumulando sobre a dita reclamación. Esta carpeta estará formada polos seguintes documentos, segundo vaian realizándose: copia de todos
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   Durante  dous  días  contados  desde  o  seguinte  ao  que  se  entregan  os  boletíns  de
cualificacións  finais,  o  alumnado  terá  dereito  a  solicitar  reclamación  formal  dirixida  á
dirección do centro. Este procedemento realizarase do seguinte xeito:

a. o alumnado ou persoa que o represente (só no caso de ser menor de idade) deberá
presentar na Secretaría do IES debidamente cuberto o formulario correspondente (01.
Reclamación ante  o centro  de  ensino),  que  terá  dispoñible  na mesma Secretaría,
expresando a súa disconformidade razoada coa cualificación final coa que discrepe.
Esta disconformidade deberá axustarse aos feitos indicados no propio formulario e,
no caso de existir feitos adicionais, estes deberán indicarse no espazo reservado a tal
fin ou con un anexo, de non ser este espazo suficiente.

b.  o solicitante deberá presentar  tantos formularios de reclamación razoada como
materias sexan obxecto da reclamación.

c. o prazo máximo para o rexistro dunha solicitude de reclamación  rematará ás 14:00
horas do segundo día posterior á entrega dos boletíns de cualificacións finais tanto no
período ordinario coma no período extraordinario. No caso de ser este un día non
lectivo/hábil, trasladarase ao seguinte lectivo/hábil.

d.  na  Secretaría  do  centro  procederase  ao  rexistro  da  solicitude  presentada,
entregándolle ao interesado unha copia selada da mesma coma resguardo.

e. a Xefatura de estudos do centro, no prazo máis breve posible, informará a través
de copia da solicitude presentado á persoa docente titora do/a alumno/a, e remitirá
outra copia da solicitude xunto cos formularios de Informe e de Resolución, á persoa
que ostente a Xefatura do departamento ao que pertenza a materia reclamada. Estes
formularios  en  formato  editable  terán  sido  enviados  aos  Departamentos  con
antelación a través do correo electrónico.

e1. no caso de que a reclamación teña por obxecto a modificación da decisión
de promoción ou titulación do/a alumno/a á persoa docente titora e o/a xefe/a
de estudos convocarán unha xuntanza extraordinaria do equipo docente, que
resolverá sobre a reclamación. Esta xuntanza extraordinaria realizarase nun
prazo  máximo  de  dous  días  desde  o  fin  do  período  de  reclamación.
Levantarase acta da mesma.

f.  no  caso  de  reclamación  sobre  materias,  a  partir  deste  instante,  a  Xefatura  do
departamento convocará unha reunión urxente de todos os seus membros co único
punto  de  avaliar  a  reclamación  presentada.  O  prazo  máximo  para  realizar  esta
reunión será o día seguinte ao fin do período de reclamación. Para esta avaliación
deberán terse en conta os seguintes documentos, que deberán incluírse no expediente
de reclamación:

- na convocatoria ordinaria: 
o  informe documentado do profesor ou profesora da materia (deberá
incluírse coma anexo na resposta do departamento)

os formularios de reclamación, copia do formulario de resolución, copia do informe de departamento, copia da programación didáctica, copia da
acta da avaliación final, informe de dirección (no que conste a data de entrega do boletín de cualificacións, actuacións realizadas polo centro e datos
adicionais).
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as avaliacións realizadas ao alumnado
os exames e traballos realizados durante todo o curso
a programación didáctica

- na convocatoria extraordinaria:
o  informe documentado do profesor ou profesora da materia (deberá
incluírse como anexo na resposta do departamento)
a proba extraordinaria
a programación didáctica

g. unha vez que os membros do departamento tomen unha decisión, a xefatura do
departamento deberá elaborar un  documento de resposta, que será inmediatamente
remitido á dirección xunto co informe do profesorado e a documentación necesaria
oportuna (copias de todos os exames avaliados e cualificados, copia dos instrumentos
de avaliación e dos criterios de avaliación/cualificaición da programación didáctica,
informe  completo  do  profesor).  Este  traslado  farase  no  mesmo  día  en  que  se
formalizou a reunión do departamento.

g1. O documento de resposta (02. Resposta do Dpto. ante reclamación) está
destinado a informar á xefatura de estudos do resultado da reclamación, irá
asinado pola persoa que ostenta a xefatura do departamento correspondente e
por  todos  os  membros  presentes  na  xuntanza.  Neste  documento  deberán
desenvolverse os diversos puntos de xustificación da resposta: 1) descrición
de feitos previos, 2) análise de obxectivos/contidos/estándares da materia, 3)
análise de instrumentos de avaliación, 4) análise de criterios de cualificación,
5) resolución de ratificación/modificación da cualificación. 

h. a xefatura de estudos comunicará a resolución á persoa titora. No caso de que esta
decisión levase implícita a posibilidade de modificar as decisións de promoción e/ou
titulación  do/a  alumno/a,  deberá  convocarse  xuntanza  extraordinaria  do  equipo
docente para adoptar a resolución correspondente.

i.  a  xefatura  de  estudos  comunicará  as  resolucións  adoptadas  ao/á  interesado/a  a
través  do  documento  de  resposta  de  xefatura.  O/A interesado/a  deberá  asinar  un
recibín no que conste a data de recepción. 

l.  os  orixinais  de todos os  documentos  que formen parte  do procedemento serán
rexistrados e arquivados na Secretaría do centro dentro do expendiente aberto da
reclamación. Se a resolución implica cambio da cualificación, a secretaría do centro
fará traslado na acta, historial e expediente do/a alumno/a, da modificación mediante
a correspondente dilixencia.  Isto dará fin ao procedemento de reclamación ante a
dirección do centro.

B.2. FASE 2. Remisión do expediente á Xefatura Territorial (Inspección educativa)

    Nos dous días seguintes á recepción da Resposta de xefatura o/a alumno/a reclamante ou
persoa que o represente (só no caso de ser menor de idade) poderá solicitarlle á dirección do
instituto que se eleve a súa reclamación ante a inspección educativa. Esta solicitude deberá
realizarse na Secretaría do centro co formulario correspondente (04.  Reclamación ante a
INSP.  EDUC./XEF.  TERRITORIAL)  debidamente  cuberto.  Na  Secretaría  procederase  ao
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rexistro da solicitude presentada, entregándolle ao interesado unha copia selada da mesma
coma  resgardo.  A dirección  do  centro  procederá  a  comunicar  á  inspección  educativa  a
existencia  dunha  reclamación  ante  a  XT/IE  e  fará  envío  de  toda  a  documentación  do
expediente ao departamento da Xefatura Territorial competente, que será o responsable de
dar resposta á reclamación.

26



4.3. Promoción de curso

A. Promoción de curso en educación secundaria obrigatoria

     A  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 [DOG do 11 de febreiro de 2022] establece no seu  Artículo 8 as
condicións para a promoción de alumnado na Educación secundaria obrigatoria do seguinte xeito:

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 en 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  considere  que  ten  expectativas  favorables  de
recuperación.
d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción  beneficiará a súa
evolución académica.

    A efectos de acadar unha maior obxectividade na aplicación da promoción de alumnado o
Claustro  do  IES  Plurilingüe  Elviña  acorda  aplicar  a  seguinte  medida  adicional  de
promoción:  non se promocionará cando, aínda cumprindo o criterio a) do punto 2 da Orde
de 25 de xaneiro, a carga horaria das materias con cualificación negativa supere as 10 horas
semanais, por entender que neste caso non é obxectivamente posible a adquisición mínima
das competencias.

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 a 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. 
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MODELO DE PLAN DE REFORZO PARA O ALUMNADO DE ESO 
QUE PASA O CURSO CON MATERIAS PENDENTES

(Artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021)

DATOS DO/A ALUMNO/A

Apelidos Nome

Curso Grupo  Titor/a

INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS SEN SUPERAR

Nome da área Cualificación final Observacións

1

2

3

4

PLAN DE RECUPERACIÓN POR MATERIAS

MATERIA 1
(Indicar nivel)

Currículo
de referencia

Criterios 
de avaliación

Metodoloxía

Recursos

Tarefas/ 
Temporalización

Seguimento 
e avaliación
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PLAN DE RECUPERACIÓN POR MATERIAS

MATERIA 2
(Indicar nivel)

Currículo
de referencia

Criterios 
de avaliación

Metodoloxía

Recursos

Tarefas/ 
Temporalización

Seguimento 
e avaliación

INFORMACIÓN A FAMILIA/RESPONSABLES LEGAIS

Nome e apelidos

Relación familiar  

En cumprimento do punto h do Artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, MANIFESTO TER SIDO INFORMADO/A
da aplicación do presente Plan de reforzo para a recuperación das materias sen superar do curso anterior. 

Na Coruña, a      de setembro de 202

Asdo. Asdo.
Pai/Nai/Titor(a) legal O/A titor/a
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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  da  alumna  ou do alumno.  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.  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 a 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 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. 

7. En todo caso, a alumna ou o alumno  poderá permanecer no mesmo curso unha soa
vez,  e dúas veces como máximo ao longo do ensino obrigatorio. De xeito  excepcional
poderase permanecer  un ano máis no cuarto curso, aínda que se esgotase o máximo de
permanencia,  sempre  que  o  equipo  docente  considere  que  esta  medida  favorece  a
adquisición das competencias establecidas para a etapa. Neste caso poderase prolongar un
ano o límite de idade a que se refire o artigo 4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación. 
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MODELO DE PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 
PARA O ALUMNADO REPETIDOR

(Artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021)
DATOS DO/A ALUMNO/A

Apelidos Nome

Curso Grupo  Titor/a

DÉFICITS EDUCATIVOS DETECTADOS NO CURSO ANTERIOR QUE MOTIVARON A REPETICIÓN

I. ASPECTOS RELEVANTES QUE DIFICULTAN A APRENDIZAXE
(Marcar os que correspondan)

 Dificultades importantes de comprensión Incorporación tardía ao sistema educativo

 Desfase curricular grave Descoñecemento da lingua

 Falta de xeneralización das aprendizaxes a novos contextos Falta de motivación e interese

 Déficit atencional Outra:

 Falta de planificación e estratexias de estudo Outra:

Déficit de autonomía persoal Outra:

 

II. DIFICULTADES COMPETENCIAIS DETECTADAS
(Describilas con detalle)

1

2

3

4

III. MEDIDAS  APLICADAS DURANTE O CURSO ANTERIOR
(Describir as medidas aplicadas)

Tipoloxía Medida Observacións

Ordinarias

 Adaptación de tempos, instrumentos e procedementos

 Reforzo educativo en aula do profesorado da materia

 Plan de reforzo para alumnado con materias sen superar

Extraordinarias

 ACs

 Apoio de PT

 PDC

 Atención educativa domiciliaria/ hospitalaria/virtual

 Protocolos específicos

 Outras

PLAN ESPECÍFICO PARA O ANO EN CURSO
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Estratexias
metodolóxicas

Recursos 
necesarios

Medidas de reforzo
 (ordinarias)

Medidas de reforzo
(extraordinarias)

 

INFORMACIÓN A FAMILIA/RESPONSABLES LEGAIS

Nome e apelidos

Relación familiar  

En cumprimento do punto g do Artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021, MANIFESTO TER SIDO INFORMADO/A
da aplicación do presente Plan específico personalizado de recuperación. 

Na Coruña, a      de setembro de 202

Asdo. Asdo.
Pai/Nai/Titor(a) legal O/A titor/a
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B. Promoción de curso en bacharelato

     A  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 [DOG do 11 de febreiro de 2022] establece no seu Artículo 14 as
condicións para a promoción de alumnado na Educación secundaria obrigatoria do seguinte xeito:

1. Ao finalizar o primeiro curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o
equipo docente de cada alumna ou alumno adoptará a decisión sobre a súa promoción ao
segundo curso.
 
2.  As  alumnas  e  os  alumnos  acadarán  a  promoción  de  primeiro  a  segundo  de
bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas
materias como máximo. 
Para os efectos deste punto,  só se computarán as materias que como mínimo a alumna
ou o  alumno deben cursar en cada un dos  bloques.  No bloque de materias  de  libre
configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia
de que as alumnas e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque.

3. O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con  materias pendentes deberá
matricularse  delas  e  cursalas  ao longo do curso.  Os centros  educativos  organizarán as
consecuentes  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das  materias
pendentes tendo  en  conta  que  a  avaliación  destas  materias  terá  que  ser  anterior  á  das
materias de segundo curso. 

4.  As  alumnas  e  os  alumnos  do  primeiro  curso  de  bacharelato  que  non  cumpran  as
condicións de promoción establecidas deberán matricularse de todas as materias e repetir o
curso na súa totalidade. 

5. A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI do Decreto
86/2015, do 25 de xuño, estará condicionada á superación das correspondentes materias
de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade. 
     Non  obstante,  o  alumnado  poderá  matricularse  de  materias  troncais  de  opción  ou
específicas de segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, sempre
que o profesorado que a imparta considere que a alumna ou o alumno reúne as condicións
necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario,
deberá cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente,
aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que acadou a
promoción a segundo. 

6. As alumnas e os alumnos que ao termo do segundo curso tivesen  avaliación negativa
nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as
materias  superadas ou  poderán  optar,  así  mesmo,  por  repetir  o  curso  completo.  Neste
último  caso,  non  se  manterán  as  cualificacións  das  materias  do  devandito  curso  que  a
alumna ou o alumno tivera superado previamente.
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4.4. Acreditación de coñecementos previos nas materias con continuidade do bacharelato

     Aos efectos do indicado no punto 5 do Artigo 14 da Orde do 25 de xaneiro de 2022, exiten
determinadas materias de 2º de Bacharelato cuxa matrícula estará condicionada á superación da
correspondente materia do primeiro curso. Estas materias son:

◦ Física, Química (condicionadas á superación de Física e química de 1º)
◦ Bioloxía, Xeoloxía (condicionadas á superación de Bioloxía e xeoloxía de 1º)
◦ Debuxo Técnico II (condicionada á superación de Debuxo Técnico I)
◦ Tecnoloxía Industrial II (condicionada á superación de Tecnoloxía industrial I)
◦ Francés II (condicionada á superación de Francés I)
◦ TIC II (condicionada á superación de TIC I)

    Tal e como se establece no dito punto 5 o alumnado poderá matricularse nestas materias sen
cursar a correspondente de 1º sempre que "o profesorado que a imparta considere que a alumna ou o
alumno  reúne  as  condicións  necesarias  para  poder  seguir  con  aproveitamento  a  materia  de
segundo". Co fin de evitar a arbitrariedade na aplicación deste acordo, os departamentos didácticos
do IES Plurilingüe Elviña  aplicarán  os  seguintes  criterios  para a  acreditación  de coñecementos
previos no caso das materias indicadas:

a.  deberán  adoptar  uns  criterios  de  avaliación  obxectivos  fixando  o  grao  mínimo  de
consecución dos mesmos que permita considerar a materia de 1º debidamente superada

b. deberán fixar unha proba obxectiva conforme a estes criterios destinada ao alumnado que
aspira á matriculación da materia de 2º

c. proporá unha data para a realización da proba co alumnado aspirante previa ao día de
comezo do curso lectivo e a comunicará á dirección do centro cun mínimo dunha semana de
antelación para a súa aprobación

d. a xefatura do departamento correspondente fará comunicación antes do comezo de curso
do resultado de dita proba, e deixará constancia da resolución na secretaría do centro cun
escrito  asinado  polo/a  docente  de  2º  curso  de  Bacharelato  e  polo/a  xefe/xefa  do
departamento

e. a dirección deixará constancia da resolución no caso de ser positiva mediante dilixencia
no Historial e no Expediente académico do/a alumno/a e o/a docente titor/a fará o propio, de
ser o caso, no informe persoal por traslado

    Os  departamentos responsables  deberán  facer  constar os  criterios de  avaliación  e
características  desta  proba nas  súas  programacións  didácticas baixo  o  epígrafe  específico
"Procedemento de acreditación de coñecementos previos de materias de 2º Bacharelato". 
     O  alumnado  que  non  acredite  debidamente  os  seus  coñecementos  nesta  proba  deberá
matricularse na correspondente materia de 1º de Bacharelato nos termos indicados no devandito
Artigo 14 da Orde do 25 de xaneiro de 2022.
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4.5. Criterios de titulación

A. Titulación na educación secundaria obrigatoria

     A  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 [DOG do 11 de febreiro de 2022] establece no seu Artículo 10 as
condicións  para  a  obtención do título  en  Educación secundaria  obrigatoria  polo  alumnado que
remata os seus estudos de 4º ESO. Este artigo reflicte o seguinte:

1. Ao finalizar o cuarto curso 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 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 educación
secundaria obrigatoria 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 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 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.

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

3. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria será único e expedirase sen
cualificación.

4.  As alumnas e  os  alumnos recibirán,  ao  concluíren  a  súa escolarización na  educación
secundaria  obrigatoria,  unha  certificación  oficial en  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 educación
secundaria obrigatoria,  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 así mesmo 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. 
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    Aos efectos de concretar o punto 2 deste artigo, o profesorado do IES Plurlingüe Elviña, en
sesión de claustro extraordinario establece que, á hora de determinar se un alumno que non aproba
todas as materias en 4º ESO (incluíndo as materias de cursos anteriores non superadas a pesar dos
plans de reforzo que se lle aplicasen) debe ou non obter o título, se terá en conta:

Opción 1
a. non obterá o título o alumnado cando, aínda obtendo unha media de 5 nas materias nas
que estea matriculado, a carga horaria das materias con cualificación negativa, incluídas as
pendentes, supere as 7 horas semanais.

b. obterá o título o alumnado que teña unha soa materia con cualificación negativa

c. nos demais casos, a nota media das materias con cualificación negativa non deberá ser
inferior a un 3 co fin de garantir a adquisición suficiente das competencias mínimas (punto
2b do Artigo 10 da Orde do 25 de xaneiro).

B. Titulación no bacharelato

     A  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 [DOG do 11 de febreiro de 2022] establece no seu Artículo 15 as
condicións  para a  obtención de Matrícula  de honra  polo  alumnado de Bacharelato.  Este  artigo
reflicte o seguinte:

1.  O  título  de  bacharel  acredita  o  logro  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  a
adquisición das competencias correspondentes.

2. Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos
dous cursos de bacharelato.

3. Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir 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:

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.
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4. O título de bacharel será único e expedirase con expresión da modalidade cursada e da
nota media obtida, que se obterá calculando a media aritmética das cualificacións de todas as
materias  cursadas,  expresada  nunha  escala  de  0  a  10  con dous  decimais,  redondeada á
centésima.

5. Para os efectos do cálculo da nota media para o alumnado que cambia de modalidade ou
de materia en segundo curso, só se terán en conta as cualificacións das materias cursadas que
como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata.

    Aos efectos de concretar o punto 3 deste Artigo, o profesorado do IES Plurilingüe Elviña, en
sesión de Claustro establece que, á hora de determinar se un alumno que aproba todas as materias
excepto unha, pode obter o título de Bacharelato:

Opción 1.
a. entenderase como inasistencia continuada a inasistencia rexistrada e non xustificada nun
13% das horas totais dunha materia ao longo de todo o curso.

b.  entenderase  que,  para  superar  as  competencias  asociadas  á  materia  con  cualificación
negativa, esta deberá alcanzar unha cualificación mínima de 3 puntos.

5. Matrícula de honra

5.1. Matrícula de honra en 4º de educación secundaria obrigatoria

    A 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 [DOG do 11 de febreiro de 2022] establece no seu Artículo 12 as condicións para a
obtención de Matrícula de honra polo alumnado de 4º ESO. Este artigo reflicte o seguinte:

1. As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso, obtivesen unha
nota media do cuarto 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  cuarto  curso.   En todo caso,  cando  no centro  docente  o  total  de
alumnado matriculado no cuarto curso de educación secundaria obrigatoria 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.

     Aos efectos de concretar o punto 3 deste artigo, o profesorado do IES Plurlingüe Elviña, en
sesión de Claustro establece os seguintes criterios para determinar o alumnado merecedor desta
distinción no 4º curso de ESO:
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a. en primeiro lugar, atenderase ao alumnado con nota media de 4º ESO igual ou superior a
un 9

b. de existir máis dun/ha alumno/a nesta circunstancia, a xunta de avaliación concederá as
matrículas de honra por estricta orde de cualificacións, desde a media máis alta ata a máis
baixa.

c. no caso de existir alumnado que presente a mesma cualificación media, a concesión da
matrícula  de  honra  determinarase  aplicando,  por  esta  orde,  os  seguintes  criterios  de
desempate:

c1. mellor cualificación media de toda a etapa
c2. maior número de cualificacións 10 en 4º ESO
c3. mellor cualificación media en 3º ESO
c4. maior número de cualificacións 10 en 3º ESO
c5. mellor cualificación media en 2º ESO
c6. maior número de cualificacións 10 en 2º ESO
c7. mellor cualificación media en 1º ESO
c8. maior número de cualificacións 10 en 1º ESO

    No caso de persistir o empate tras da aplicación de todos estes criterios, realizarase un
sorteo coma medida excepcional de desempate.

5.2. Matrícula de honra en 2º de bacharelato

    A 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 [DOG do 11 de febreiro de 2022] establece no seu Artículo 18 as condicións para a
obtención de Matrícula de honra polo alumnado de Bacharelato. Este artigo reflicte o seguinte:

1. O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso, obtivese unha nota
media do segundo curso igual ou superior a nove puntos poderá 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 segundo curso.
    En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no segundo curso
de bacharelato sexa inferior  a  vinte,  poderá  concederse unha distinción  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.

     Aos efectos de concretar o punto 3 deste artigo, o profesorado do IES Plurlingüe Elviña, en
sesión de Claustro establece os seguintes criterios para determinar o alumnado merecedor desta
distinción no 2º curso de Bacharelato:

38



a. en primeiro lugar, atenderase ao alumnado con nota media de 2º BACH igual ou superior
ao 9

b. de existir máis dun/ha alumno/a nesta circunstancia, a xunta de avaliación concederá as
matrículas de honra que correspondan por estricta orde de cualificacións, desde a media
máis alta ata a máis baixa.

c. no caso de existir alumnado que presente a mesma cualificación media, a concesión da
matrícula  de  honra  determinarase  aplicando,  por  esta  orde,  os  seguintes  criterios  de
desempate:

c1. mellor cualificación media de toda a etapa (1º e 2º de BACH)
c2. maior número de cualificacións 10 en 2º BACH
c3. maior número de cualificacións 10 en 1º BACH
c4. mellor cualificación media na ESO
c5. mellor cualificación media en 4º ESO
c6. maior número de cualificacións 10 en 4º ESO
c7. mellor cualificación media en 3º ESO
c8. maior número de cualificacións 10 en 3º ESO
c9. mellor cualificación media en 2º ESO
c10. maior número de cualificacións 10 en 2º ESO
c11. mellor cualificación media en 1º ESO
c12. maior número de cualificacións 10 en 1º ESO

    No caso de persistir o empate tras da aplicación destes criterios, realizarase un sorteo
coma medida excepcional de desempate
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ANEXO. PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN. CADRO RESUME

DÍA PROCEDEMENTOS

1º día
Entrega de boletíns de cualificación

I. SOLICITUDE DE REVISIÓN DE EXAMES ANTE O PROFESORADO

2º día
3º día

II. SOLICITUDE DE RECLAMACIÓN ANTE O CENTRO DE ENSINO
presentada con rexistro de entrada en instancia na secretaría do centro

(APERTURA DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN, no que se incluirá toda a documentación resultante do proceso)

Reclamación contra cualificacións dunha ou varias materias Reclamación contra a decisión de promoción e/ou titulación

X.E. comunica copia ao docente titor e á xefatura do departamento 
didáctico afectado

X.E. comunica copia ao docente titor e convoca xuntanza de
avaliación extraordinaria

4º día
5º día

Reunión do Dpto. afectado, que resolve a reclamación
Elabora: informe do docente afectado, informe de departamento

Aporta TODA a documentación da que depende a cualificación/avaliación do/a alumno/a
Reunión da Xunta extraordinaria de avaliación,

que resolve sobre a reclamación.

Traslada os dous informes e toda a documentación a X.E. (trasladar ao expediente aberto)

Resolución SEN modificación da
cualificación

Resolución CON modificación
da cualificación

X.E. traslada a resolución adoptada ao titor e aos interesados a través
da Resposta (asina a recepción e deixa copia)

X.E. traslada copia ao titor e
comunica a resolución ao

interesado en formulario de
resposta (asinar)

FIN DO PROCEDEMENTO

Pode modificar decisión de 
promoción e/ou titulación

Non pode modificar decisión de
promoción e/ou titulación 

En caso de modificación o responsable da secretaría 
extende dilixencia en acta, historial e expediente 

co vto e prace do director
FIN DO PROCEDEMENTO

X.E. convoca xunta de 
avaliación extraordinaria

X.E. traslada resolución ao titor e
aos interesados na Resposta de

dirección (asina a recepción e deixa
copia)

Reunión de xunta de avaliación
extraordinaria, que resolve sobre a

decisión

O secretario extende dilixencia en
acta, historial e expte. co vto e

prace do director
FIN DO PROCEDEMENTO

X.E. traslada a resolución adoptada
a titor e aos interesados a través da

Resposta de dirección (asina a
recepción e deixa copia)

O secretario extende dilixencia en
acta, hist. e expdte co vto e prace

do director
FIN DO PROCEDEMENTO

6º día
7º día

III. SOLICITUDE DE RECLAMACIÓN ANTE A XT/IE

Infórmase a IE das reclamacións existentes. Remítese a XT/IE os expedientes completos (prazo máx. de 3 días desde a presentación da solicitude)
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