
ANEXO I. N.O.F. 

 

ACORDO DA CCP SOBRE SESIÓNS DE AVALIACIÓN (08/11/2011) 

APROBADO EN CLAUSTRO (14/11/2011) 

 

OBXECTIVO XERAL: 

Acadar un acordo na CCP para posterior aprobación en claustro sobre o desenvolvemento das 

sesións de avaliación. 

 

OBXECTIVO CONCRETO: 

Elaborar un protocolo de actuación nas sesións de avaliación que cumpra coa normativa e 

sexa o máis práctico posible. 

 

MOTIVACIÓNS: 

A necesidade de pechar unha sesión de avaliación co peche da acta de avaliación, conleva 

basicamente dous problemas: 

1) A acta xerada pola aplicación XADE pode tardar moitísimo en ser procesada nas 

avaliacións coincidentes en datas con moitos outros centros (principalmente, a de 

nadal, a ordinaria e a extraordinaria). 

2) Como actuar cando se produce ausencia de profesorado á sesión de avaliación. 

 

CRITERIOS: 

Criterios a seguir para a confección do protocolo: 

1) Cumprimento da normativa. 

2) Protocolo eficiente e simple (o máis práctico posible). 

3) Aprobado en claustro co maior consenso posible. 

 

NORMATIVA: 

Normativa vixente de referencia: 

 

- Orden ECI/1845/2007 de 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos 

documentos básicos de avaliación etc. (BOE 22/06/2007). 

- Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO (DOG 

07/01/2008) 

- Decreto 126/2008 de 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato (art. 13, Avaliación) (DOG 23/06/2008) 



- Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo do 

bacharelato (DOG 27/06/2008) 

- Resolución do 11 de setembro de 2008 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación 

Educativa, pola que se establecen os modelos dos documentos oficiais de avaliación do 

bacharelato (DOG 28/09/2008) 

- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das administración Públicas e do 

Procedemento Administrativo Común. 

 

Puntos de interés na normativa sinalada: 

1) As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do grupo… 

2) A persoa titora recollerá en acta o desenvolvemento das sesións, as cualificacións das 

distintas materias e/ou ámbitos… 

3) As actas de avaliación como documento oficial de avaliación, cóbrense ao final de 

cada un dos cursos. 

4) As actas serán pechadas ao remate da sesión final ordinaria do mes de xuño e da 

sesión de avaliación extraordinaria de setembro, en cada un dos grupos. 

5) Redactarase igualmente acta dos resultados de avaliación das materias pendentes do 

curso anterior, en cada un dos grupos. 

6) As actas de avaliación serán asinadas por todo o profesorado que imparte docencia 

no grupo e contarán co visto e prace do director/a do centro. 

7) As actas de avaliación axustaranse a un modelo preestablecido (o XADE así o 

cumpre). 

8) O réximen xurídico dos órganos colexiados (así considerando a xunta de avaliación) 

axustarase ás normas contidas no capítulo II da lei 30 sen prexuízo das peculiaridades 

organizativas do órgano concreto. Según dita lei, teñamos en conta algúns detalles de 

interés: 

a. En caso de ausencia do presidente do órgano (o titor correspondente, neste 

caso)…este poderá ser sustituido polo membro do órgano de maior xerarquía, 

antigüidade e idade. 

b. En casos de ausencia cando concurra algunha causa xustificada, os membros 

poderán ser sustituidos polos suplentes se os houbese. 

c. Para a válida constitución do órgano a efectos de celebración de sesións, 

deliberacións e toma de acordos, requerirase a presenza da metade do órgano 

máis o presidente ou sustituto. 

d. Os órganos colexiados poderán establecer o réxime propio de 

convocatorias…tal réxime poderá prever unha segunda convocatoria e 

especificar para esta o número de membros necesarios para constituír 

validamente o órgano. 

e. De cada acordo levantarase acta… 

f. As actas aprobaranse na mesma ou na seguinte sesión…nas certificacións de 

acordos adoptados emitidos con anterioridade á aprobación da acta farase 

constar expresamente tal circunstancia. 



 

Fóra dos puntos sinalados, na lexislación apuntada, non temos constancia de máis referencias 

ao tema concreto en cuestión; polo tanto, tendo en conta isto, propoñemos o protocolo de 

actuación que a continuación se detalla. 

 

PROPOSTA DE ACTUACIÓN NAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 

Protocolo xeral de actuación: 

1) A dirección do centro facilitará ao titor/a de grupo o borrador da acta de avaliación 

con antelación á sesión. 

2) Durante a sesión de avaliación o titor reflectirá sobre o borrador da acta as 

calificacións que falten, as correccións pertinentes sobre as calificacións dos alumnos e 

os acordos que resultasen da xunta. 

3) Simultaneamente un membro do equipo directivo introducirá en XADE ditas 

correccións e decisións se corresponde (promoción, titulación, etc). 

4) Rematadas as deliberacións, xerarase a nova acta en XADE e esperarase a que sexa 

impresa. 

5) Non obstante, se rematado o tempo asignado previamente para a sesión, non se 

obtén a acta de XADE, asinarase o borrador da acta do titor/a. 

6) A dirección custodiará o borrador da acta e fotocopiará dito borrador para o 

profesorado que así o solicite. Péchase entón a avaliación. 

7) A acta, como documento oficial, será a xerada posteriormente por XADE asinada polo 

profesorado correspondente na secretaría do centro con posterioridade (os profesores 

poderán contrastar co borrador da acta asinada anteriormente a veracidade do 

reflectido nela). 

 

Sobre as ausencias de membros da xunta de avaliación ás sesións: 

1) O titor/a e dirección tratarán de coñecer as causas de tal ausencia. En caso de simple 

retraso e se non altera de forma sustancial o funcionamento do centro, tomarase a 

decisión de aprazar a convocatoria. 

2) En caso de que o problema xerado pola ausencia sexa imposible de resolver polo 

punto anterior, iniciarase a sesión de avaliación sempre e cando o ausente deixe 

constancia fidedigna das cualificacións ao titor/a, dirección ou xefe/a do 

departamento correspondente. Estes actuarán na sesión como representantes do 

sustituido/a pero sen dereito a voto nas posibles deliberacións. A sinatura da acta 

farase polo representante, indicando na acta tal feito. 

3) No caso do punto anterior e cando a ausencia corresponda ao titor/a do grupo, a 

representación corresponderá ao director/a ou xefe/a de estudos. 

4) En todo caso, non poderase celebrar a sesión, en primeira convocatoria, cun número 

de membros inferior á metade máis un dos correspondentes á xunta (según norma, 

poderíase establecer un mínimo para a celebración da segunda convocatoria). 



5) Independentemente do anterior, a asistencia á sesión de avaliación por parte dun 

profesor/a do grupo é obrigatoria e a ausencia debe ser por causa de forza maior e 

sempre debe xustificarse correctamente. 

6) O punto anterior é igualmente válido para profesorado que non teña alumnado para 

calificar nas sesións extraordinarias da materia, é dicir, a súa asistencia segue sendo 

obrigatoria. 

7) No caso da avaliación extraordinaria de pendentes en ESO, só teñen obrigación de 

acudir os xefes/as de departamento con alumnado examinado en setembro. 

8) As avaliacións de pendentes na ESO serán coordinadas pola xefatura de estudos. 

 

 


