
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.  
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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado 

1.1. Criterios para o 
tratamento de 
materias pendentes 
 
 

No caso da ESO, 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. 
Este plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia 
que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices 
do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do 
profesorado titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a 
contribución á adquisición das competencias. Igualmente, será un plan que 
se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O 
departamento didáctico velará pola realización do plan por parte da alumna 
ou do alumno. 
Ademais, o plan de reforzo debe incluír, cando menos: 
a) Identificación da alumna ou do alumno. 
b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar. 
c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de 
avaliación. 
d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 
f) Tarefas para realizar, coa debida temporización. 
g) Seguimento e avaliación. 
h) Acreditación da información á familia. 
Finalmente, en cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de 
reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Na 
sesión de avaliación final do curso en que estean escolarizados o alumno 
ou a alumna, a profesora ou o profesor da materia pendente decidirán sobre 
a súa avaliación, nos termos que se establecen na normativa que regula a 
avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar 
a materia pendente, a alumna ou o alumno deberán obter avaliación 
positiva no plan de reforzo correspondente, o que se terá en conta para os 
efectos de promoción e/ou titulación 
 
Cando unha alumna ou un alumno de ESO permanezan un ano máis no 
mesmo curso deben seguir un plan específico personalizado, que ten como 
finalidade adaptar as condicións curriculares ás necesidades da alumna ou 
do alumno, para tratar de superar as dificultades detectadas. Este plan 
elaborarao o equipo docente, baixo a coordinación  
do profesorado titor, e desenvolverase ao longo de todo o curso. 
O plan específico personalizado debe incluír, cando menos: 
a) Identificación da alumna ou do alumno. 
b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do 
curso. 
c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 
d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 
f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 
g) Acreditación da información á familia. 
Finalmente, en cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan 
específico personalizado e, de ser necesario, realizaránselle os axustes 
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que proceda. Ao final do curso, na mesma sesión de avaliación informarase 
sobre o seu desenvolvemento e o seu aproveitamento. 
 
No caso do Bacharelato, os departamentos elaborarán 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. Polo tanto, o feito de superar a 
materia equivalente do seguinte curso, non implica que se teña aprobada a 
pendente do curso anterior. 

1.2. Criterios para o 
alumnado de PMAR 

 

 

 

Non se conta con este tipo de ensinanza no centro educativo. 

1.3. Criterios de 
promoción do 
alumnado de 
curso/etapa 
 
 

Os criterios de promoción na ESO son superar todas as materias ou 
ámbitos cursados, ou ter avaliación negativa nunha ou dúas materias. No 
caso de ter máis de dúas suspensas, establécense catro criterios que se 
teñen que dar simultaneamente: 

  
1) 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. 
2) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non 
superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte. 
3) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de 
recuperación. Por exemplo se o alumno ou alumna tivo un problema 
familiar, doenza, etc. 
4) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará 
a súa evolución académica. Por exemplo manter o grupo de iguais. 
 
No caso do Bacharelato, a promoción de primeiro a segundo producirase cando 
se superen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas 
materias como máximo. 

1.4. Criterios de 
Titulación 
 
 
 

ESO: 
- Todo aprobado 
- Con materias suspensas si se cumpren todas as condicións seguintes: 
1) Media igual ou superior a 5 
2) Adquisición das competencias establecidas 
3) Obxectivos da etapa alcanzados 
- Pode titular o alumnado con AC 
- A superación da totalidade dos módulos dun ciclo de FP Básica conducirá 
a obtención do título de Graduado en ESO 
BACHARELATO: 
-Todo aprobado. 
-Con 1 materia suspensas si se cumpren todas as condicións seguintes: 
1) Alcanza competencias e os obxectivos 
2) Non inasistencia continuada e non xustificada 
3) Presentarse as probas e realizar as actividades 
4)Media da etapa igual ou superior a 5 
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- Título de Bacharel desde CM ou CS superando determinadas materias comúns 
e específicas segundo a modalidade 

1.5. Criterios 
obtención do título 
de ESO para 
alumnado de FPB 
 

A superación da totalidade dos módulos dun ciclo de FP Básica conducirá 
a obtención do título de Graduado en ESO 

2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e matriculas de honra 
(ESO/BAC) 

 

2.1. Criterios 
xerais  

 

 

 
Tanto en 4º da ESO como en 2º de bacharelato, o alumnado que teña unha 
media nese curso superior a un 9, pode ser proposto para a matrícula de 
honra. O alumnado que obteña esta matrícula de honra non pode superar o 
5% do total do alumnado dese curso.  
 
No caso de empate entre dous ou máis alumnos e alumnas, aproximarase 
a media até 3 decimais. Se seguise o empate, levará a matrícula de honra o 
alumnado que teña máis notas numéricas con valor de 10.  

3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do 
curso 2021/2022 

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das materias/ámbitos 
pendentes. 

 
O profesorado do curso no que se atopa o alumno/a irá vendo a evolución en cada materia ou módulo 

e facilitándolle todas aquelas tarefas que considere necesarias para superar a materia. 
 
 

3.2. Especificar os criterios xerais nas actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación 
e titoría para o período comprendido entre a 3º avaliación e avaliación final na ESO. 
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O profesorado realizará as actividades de apoio, reforzo e recuperación necesarias para acadar as 
competencias de cada materia, especificadas no Informe individualizado. 

 
O alumnado que superou a materia correspondente realizará as actividades de ampliación recollidas 

en cada programación didáctica para tal fin. 
 
Nas titorías traballarase na orientación académica de cara ao seguinte curso.  
 
 

3.3. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas extraordinarias e a 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría para o período 
comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC. 

 
O profesorado realizará as actividades de apoio, reforzo e recuperación necesarias para acadar as 

competencias de cada materia e superar as probas extraordinarias, especificadas no Informe 
individualizado. 

 
O alumnado que superou a materia correspondente realizará as actividades de ampliación recollidas 

en cada programación didáctica para tal fin. 
 
Dende as titorías traballarase na orientación académica de cara ao seguinte curso.  
 
 

3.4. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas extraordinarias e e 
avaliación de acceso á universidade  para o período comprendido entre a avaliación final 
ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC.   

 
O profesorado seguirá impartindo clase no seu horario habitual realizando todas actividades 

destinadas a que o alumnado obteña os coñecementos e as competencias necesarias para 
superar as probas extraordinarias. 

 
 

3.5. Especificar o protocolo para a elaboración do Informe avaliación individualizado que debe 
servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación para o 
alumnado con materias/ámbitos con partes sen superar na etapa da ESO. 

 
O Informe de avaliación individualizado foi elaborado polo Departamento de Orientación en 

colaboración co Equipo directivo e enviado a todos os departamentos didácticos do centro. 
 

3.6. Indicar o modelo a utilizar por todo o profesorado para a modificación das programacións 
didácticas (o remitido pola I.E. ou outro modelo, de ser o caso) 
 
Modelo remitido pola I.E. 
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4. Aprobación e publicidade 

4.1. Aprobación  

Indicar o procedemento que o centro adoptou para a aprobación da 
modificación da concreción curricular no curso 2021/2022. 
 
Presentación na CCP e aprobación no Claustro. 
 

 

4.2. Publicidade  

Procedemento de publicidade da modificación da concreción curricular e 
das programacións didácticas. 
 

 Data publicidade na páxina web do centro: luns, 2 de maio 

 Datas información ás familias/alumnado por parte dos titores/as a 
través de Abalar móbil: luns, 2 de maio. 

 


