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  Recentemente publicouse a Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos rela-
tivos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa (D.O.G. Nº 105, 1-xuño-
2011) , introducindo certas modificacións no desenvolvemento do Bacharelato. 
 

Promoción. 
 

As alumnas e os alumnos conseguirán a promoción ao segundo curso de Bacharelato cando superen todas as 
materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. 
 

O alumnado que conseguise a promoción ao segundo curso con materias avaliadas negativamente en primeiro 
de Bacharelato deberá cursalas ao longo do curso. Os departamentos didácticos organizarán as actividades de segui-
mento, recuperación e avaliación das materias pendentes, tendo en conta que a avaliación destas materias terá que ser 
anterior á das materias de segundo curso. 
 

Permanencia dun ano máis nun mesmo curso. 
 
O alumnado con tres ou catro materias avaliadas negativamente no primeiro curso de bacharelato manterá a 

cualificación obtida anteriormente na mesma materia cando a nova cualificación sexa inferior. A cualificación de ma-
terias xa superadas outorgarase na avaliación final ordinaria. No caso de que algunha das materias xa superadas deixa-
se de ser impartida no centro, o alumnado poderá manter a cualificación obtida sen necesidade de matricularse nunha 
nova materia. 

 
O alumnado que suspenda en 1º de bacharelato máis de catro materias, cursará de novo o curso comple-

to e será cualificado en todas as materias. 
 
O alumnado que, ao finalizar o segundo curso, teña avaliación negativa nalgunha materia poderá 
a) Matricularse soamente das materias con avaliación negativa. 
b) Matricularse de todas as materias de segundo, logo de solicitude á dirección do centro, coa finalidade de 

mellorar as súas cualificacións. A este alumnado consideraráselle, nas materias que xa teña superadas, a cualificación 
obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificación sexa superior á anterior.  

 

Titulación. 
 
Para obter o título de bacharel será necesario ter avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de 

Bacharelato. 
A nota media do Bacharelato será a media aritmética das cualificacións de todas as materias que configuran a 

modalidade cursada, arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. 

 

MODIFICACIÓNS NO BACHARELATOMODIFICACIÓNS NO BACHARELATOMODIFICACIÓNS NO BACHARELATOMODIFICACIÓNS NO BACHARELATO    



CALENDARIO FINAL DE CURSO 2010CALENDARIO FINAL DE CURSO 2010CALENDARIO FINAL DE CURSO 2010CALENDARIO FINAL DE CURSO 2010----2011201120112011    

Aclaracións: 

•  En beneficio de todos/as, prégase puntualidade. 

•  O profesorado debe reflectir as notas da súa materia na aplicación XADEWEB, deste xeito o/a 

profesor/a titor/a poderá facer copias da actilla e entregalas na xunta de avaliación. Para facilitar a tarefa, 

débese facer antes das 24:00 horas do comezo das avaliacións. 

• Terase en conta que durante a entrega de notas tamén se recollerán os libros de texto ao alumnado 

que aprobe todas as materias. 

 

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

 
    

 

XUÑOXUÑOXUÑOXUÑO 

Día 10 

Última data para entregar as notas do 

alumnado con materias pendentes na 

Xefatura de Estudos, ata as 14:00 

horas. 

Día 16 ás 

11:15 horas 

Avaliación do alumnado con mate-

rias pendentes. 

Asistencia dos/as Xefes/as de Depar-

tamento. 

Día 23 
Derradeiro día de clase do curso 

2010/2011. 

Días 

24 e 25 
Avaliacións finais. Véxase Anexo I 

Día 28 

Entrega de notas ao alumnado a par-

tir das 10:00 horas polos/as titores/as. 

Recollida dos libros de texto da 

E.S.O. 

Días 

28 e 29 

Para o alumnado: Prazo de presen-

tación de reclamacións ás cualifica-

cións finais. 

Para o profesorado titor: Elabora-

ción dos informes finais no Xade-

Web. 

Día 30 

Ás 10:30 horas: Entrega das resolu-

cións das reclamacións presentadas ás 

notas. 

Ás 11:30 horas: Claustro de profeso-

rado. 

Ás 13:00 horas: Consello Escolar. 

DIA  HORA  GRUPO LUGAR  

Día 24 

Xuño 

  

08:45-09:35 2º E.S.O. B Aula Multimedia 

09:35-10:25 2º E.S.O. A Aula Multimedia 

10:25-11:15 1º E.S.O. B Aula Multimedia 

11:30-11:45 DESCANSO 

11:45-12:35 1º E.S.O. C Aula Multimedia 

12:35-13:25 1º E.S.O. A Aula Multimedia 

Día 27 

Xuño 

  

08:45-09:35 4º E.S.O. B Aula Multimedia 

09:35-10:25 4º E.S.O. A Aula Multimedia 

10:25-11:15 1º Bacharelato A Aula Multimedia 

11:15-12:05 1º Bacharelato B Aula Multimedia 

13:45-14:15 3º E.S.O. DIV Aula Multimedia 

12:05-12:55 3º E.S.O. A Aula Multimedia 

12:55-13:45 3º E.S.O. b Aula Multimedia 


