
 
XUÑO ESO BACHARELATO 

10 

3ª Avaliación ESO 
Entrega boletíns cualificacións  (6ª sesión) 

+ 
Informe individualizado alumnado con materias sen superar 

3ª Avaliación   
+ 

Avaliación Ordinaria 1º Bacharelato 
Entrega boletíns (6ª sesión) 

13, 14 

Actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría 
 

Reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción Avaliación Ordinaria 1º Bacharelato 

15 Entrega resolución reclamacións convocatoria ordinaria 1º Bacharelato 

16, 17 Reclamacións ante Xefatura Territorial 

Ata o 22 
 

Preparación e realización das probas extraordinarias e actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría  
20, 21 e 22: Probas finais convocatoria extraordinaria 1º e 2º Bacharelato 

23 

 

Avaliación 
Extraordinaria 
2º Bacharelato 

 
Titulación 

 
Entrega boletíns  

(12:00 h) 
 

Con todas as materias aprobadas 
 

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. 

23 e 27 
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1º, 2º, 3º ESO 
Promoción 

Con todas as materias aprobadas 
 

Con 1 ou 2 materias suspensas 
 

Con 3 ou máis materias suspensas, se se cumpren todas as condicións seguintes: 
a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias nas que estea 

matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a 5. 
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite 

seguir con éxito o curso seguinte. 
c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de recuperación. 
d) Que o equipo docente estime que a devandita promoción beneficiará a súa evolución 

académica. 
 

Avaliación 
Extraordinaria 
1º Bacharelato 

 
Promoción 

 

Con todas as materias aprobadas 
 

Con 1 ou 2 materias suspensas 
 

4º ESO 
Titulación 

Con todas as materias aprobadas 
 

Con materias suspensas, se se cumpren 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 5. 
b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou alumno adquirise as competencias establecidas. 

Por acordo de claustro e consello escolar, e a efectos de concretar este apartado, as 
competencias clave serán avaliadas empregando o perfil competencial. 
O equipo docente considerará que o alumno ou alumna ten adquiridas as competencias 
establecidas cando acade cualificacións iguales ou superiores a Suficiente (cualificación igual 
ou superior a 5) en todas e cada unha das competencias clave ou presente unha competencia 
Insuficiente e cunha cualificación superior a 4,5.  

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

27 Entrega boletíns cualificacións Avaliación ordinaria ESO 
14:00 h 1º e 4º ESO 

Entrega boletíns cualificacións Avaliación Extraordinaria 1º Bacharelato 19:30 h 
19:30 h 2º e 3º ESO 

27 e 28 

 

Reclamacións das cualificacións e das decisións de titulación Avaliación Extraordinaria 2º Bacharelato 

28 e 29 Reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción e titulación Avaliación Ordinaria ESO Reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción Avaliación Extraordinaria 1º Bacharelato 

29 

 

Entrega resolución reclamacións convocatoria extraordinaria 2º Bacharelato 

30 Entrega resolución reclamacións convocatoria ordinaria ESO Entrega resolución reclamacións convocatoria extraordinaria 1º Bacharelato 

30 XUÑO 
1 XULLO  

Reclamacións ante Xefatura Territorial convocatoria extraordinaria 2º Bacharelato 

1, 2 XULLO Reclamacións ante Xefatura Territorial convocatoria ordinaria ESO Reclamacións ante Xefatura Territorial convocatoria extraordinaria 1º Bacharelato 

 


