
 
 

MODIFICACIÓN NA LEXISLACIÓN QUE REGULA A AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO 

 

Estimadas familias, 

O venres 11 de febreiro a Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou no Diario Oficial de Galicia 

(DOG) a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 

Organización das avaliacións na Educación Secundaria Obrigatoria: 

Realizaranse tres sesións de avaliación parciais e unha avaliación final, cuxas datas son: 

• Terceira avaliación parcial: 6 de xuño  

• Avaliación final: 23 de xuño  

• O período abranguido entre a terceira avaliación e a avaliación final (ata o remate do período lectivo), 

dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. 

 

Promoción na Educación Secundaria Obrigatoria: 

1. O equipo docente decidirá na sesión de avaliación final sobre a promoción do alumnado ao curso seguinte. A 

decisión será adoptada de xeito colexiado, atendendo á consecución do obxectivos, ao grao de adquisición das 

competencias establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso do alumado, e tendo en conta os 

criterios de promoción. 

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, o alumnado acadará a promoción dun curso a outro cando: 

• Supere todas as materias ou ámbitos cursados; 

• 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 

ao curso seguinte, sempre que se cumpran tamén TODAS as condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite seguir con éxito o 

curso seguinte. 

b) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación. 

c) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evolución académica. 

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada/o nese 

ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

3. O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso. 



 
4. En todo caso, a/o alumna/o poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez, e dúas como máximo ao longo do 

ensino obrigatorio. De xeito excepcional poderase permanecer un ano máis no cuarto curso. 

 

Título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria: 

1. O equipo docente decidirá na sesión de avaliación final e de xeito colexiado, sobre a titulación do alumnado.  

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado en ESO 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 dun/ha 

alumno/a, sempre que se cumpran tamén TODAS as condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matricula-

da/o 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. 

 

Título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria dende a FPB: 

A superación da totalidade dos módulos incluídos nun ciclo de formación profesional básica conducirá á 

obtención do título de graduado na ESO. 

 


