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1. Introdución

A Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas
de  educación  primaria,  de  educación  secundaria  e  de  bacharelato  no  sistema  educativo  de
Galicia, ten por obxecto, entre outros, actualizar a normativa sobre a avaliación, a promoción e a
titulación na educación secundaria obrigatoria. Na súa disposición transitoria cuarta indícase o
seguinte:

«1. Os centros docentes disporán dun prazo de 2 meses para adaptar a súa concreción curricular
para a adecuar aos cambios normativos na avaliación, na promoción e na titulación.

2. Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios
de plena obxectividade, os centros docentes adoptarán as medidas precisas para facer públicos e
comunicar ás familias os criterios de promoción e, de ser o caso, os criterios de titulación que
resultarán de aplicación no curso 2021-2022».

Este documento responde á necesidade de adaptar a concreción curricular do centro aos cambios
normativos na avaliación,  promoción e titulación na educación secundaria obrigatoria e servirá
para comunicar ditas modificacións ás familias.

2. Avaliación

Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais.  Así
mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos pendentes, se for o
caso. 

O  período  abranguido  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final  dedicarase  a
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado
que teña materias  ou ámbitos  con partes sen superar  logo de realizada  a terceira  avaliación
parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir
de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva
das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.
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A elaboración do informe de avaliación individualizado será coordinada polo profesorado titor e
contará cun apartado específico para cada materia non superada, elaborado polo docente que
imparta esa materia,  onde se indicarán as actividades de recuperación que se farán dende a
terceira avaliación ata a avaliación final. No informe débense indicar os criterios de avaliación e os
procedementos e instrumentos de avaliación que se empregarán para avaliar a aprendizaxe do
alumnado, tendo en conta o establecido na programación didáctica desa materia.

Na  avaliación  final  de  cada  curso  realizarase  unha  valoración  das  competencias  clave.  Os
resultados  expresaranse  nos  termos  de  insuficiente  (IN),  para  as  cualificacións  negativas,  e
suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as cualificacións positivas.

Para a avaliación das competencias o equipo docente decidirá o peso que terá a cualificación
obtida na avaliación final de cada materia nas distintas competencias, con anterioridade á sesión
de avaliación.

3. Promoción

No artigo 8 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 regúlase a promoción do alumnado de educación
secundaria obrigatoria como segue:

«1. Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o
equipo docente da alumna ou do alumno,  na sesión de avaliación final,  decidirá sobre a súa
promoción.  A  decisión  será  adoptada  de  xeito  colexiado,  atendendo  á  consecución  dos
obxectivos, ao grao de adquisición das competencias establecidas e á valoración das medidas
que favorezan o progreso da alumna ou do alumno, e tendo en conta os criterios de promoción.

2.  Para os efectos do disposto  no punto anterior,  acadará a promoción  dun curso a  outro o
alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou 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, sempre que se cumpran tamén 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 cinco.

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 considere que ten expectativas favorables de recuperación.

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

3. 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.
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4. Para a elaboración e o seguimento do plan de reforzo a que se refire o punto anterior, seguirase
o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto
229/2011,  do 7 de decembro,  polo  que se regula  a atención á diversidade do alumnado dos
centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma de  Galicia  nos  que  se  imparten  as  ensinanzas
establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

5.  O alumnado que  non  acade  a  promoción  permanecerá  un  ano  máis  no  mesmo curso.  A
permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase
logo  de  esgotar  as  medidas  ordinarias  de  reforzo  e  apoio  para  superar  as  dificultades  de
aprendizaxe  da  alumna  ou  do  alumno.  En  todo  caso,  a  permanencia  no  mesmo  curso
planificarase de maneira que as condicións curriculares se adapten ás necesidades do alumnado
e  estean  orientadas  á  superación  das  dificultades  detectadas,  así  como  ao  avance  e  ao
afondamento nas aprendizaxes xa adquiridas. Estas condicións recolleranse nun plan específico
personalizado con cantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado.

6. Para a elaboración e o seguimento do plan específico personalizado a que se refire o punto
anterior, seguirase o establecido no artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se
desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade
do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as
ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

7. En todo caso, a alumna ou o alumno poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez, e
dúas  veces  como  máximo  ao  longo  do  ensino  obrigatorio.  De  xeito  excepcional  poderase
permanecer un ano máis no cuarto curso, aínda que se esgotase o máximo de permanencia,
sempre  que  o  equipo  docente  considere  que  esta  medida  favorece  a  adquisición  das
competencias establecidas para a etapa. Neste caso poderase prolongar un ano o límite de idade
a que se refire o artigo 4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación».

4. Titulación

O artigo 10 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece o seguinte:

«1. Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo
docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a súa titulación. A
decisión  será  adoptada  de  xeito  colexiado,  atendendo  á  adquisición  das  competencias
establecidas e á consecución dos obxectivos da etapa, sen prexuízo do establecido no artigo 7.2
desta orde, e tendo en conta os criterios de titulación.

2.  Para  os  efectos  do disposto  no  punto  anterior,  obterá  o  título  de  graduado  en  educación
secundaria obrigatoria 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 dunha alumna
ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén 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 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.
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3.  O  título  de  graduado  en  educación  secundaria  obrigatoria  será  único  e  expedirase  sen
cualificación.

4.  As  alumnas  e  os  alumnos  recibirán,  ao  concluíren  a  súa  escolarización  na  educación
secundaria obrigatoria, unha certificación oficial en que constará o número de anos cursados e o
nivel de adquisición das competencias da etapa.

5. O alumnado que,  logo de finalizado o proceso de avaliación do cuarto curso de educación
secundaria obrigatoria, non obteña o título e supere os límites de idade establecidos no artigo 4.2
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo en conta así mesmo a prolongación
excepcional da permanencia na etapa que prevé a propia lei no artigo 28.5, poderao facer nos
dous  cursos  seguintes  a  través  da  realización  de  probas  ou  actividades  personalizadas
extraordinarias  das  materias  que  non  superase,  de  acordo  co  currículo  establecido  e  coa
organización  e  instrucións  que  dispoña  a  Secretaría  Xeral  de  Educación  e  Formación
Profesional».
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