
 
 

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 no Bacharelato: 

Realizaranse tres sesións de avaliación parciais. A derradeira delas poderá coincidir coa avaliación final do período 

ordinario. Haberá, así mesmo, unha sesión de avaliación logo da realización das probas extraordinarias. As avaliacións 

ordinarias e extraordinarias realizaranse: 

1º de Bacharelato 

• Avaliación final ordinaria: 6 de xuño. 

• Avaliación final extraordinaria: 23 de xuño. 

• Período abranguido dende avaliación final ordinaria ata a extraordinaria (ata o remate do período lectivo), 

dedicarase á preparación e a realización das probas extraordinarias, actividades de apoio, reforzo, recupera-

ción, ampliación e titoría. 

2º de Bacharelato 

• Avaliación final ordinaria: 18 de maio  

• Avaliación final extraordinaria: 23 de xuño  

• No período dende a avaliación final ordinaria ata a extraordinaria, organizarase a impartición de clases para a 

preparación das probas de avaliación de acceso á universidade (ABAU) e das probas extraordinarias. 

 

 

Promoción no Bacharelato 

1º de Bacharelato 

• Alumnado acadará a promoción de 1º a 2º de Bacharelato cando superen todas as materias cursadas ou teñan 

avaliación negativa en dúas materias.  

• Alumnado que no 1º curso non cumpra as condicións de promoción do punto anterior, deberá matricularse de 

todas as materias e repetir o curso na súa totalidade. 

 

 

 



 
2º de Bacharelato 

• O alumnado que rematado o 2º curso do bacharelato tivese avaliación negativa nalgunhas materias poderá 

matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas ou poderá optar por repetir o curso 

completo. Neste caso, non se manterán as cualificacións das materias superadas. 

 

Titulación ao remate do 2º curso do Bacharelato 

Obterá o título quen teña avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato.  

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharelato polo alumnado 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 obxectivos vinculados 

a ese título. 

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada 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 de 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. 

 


