
 
 

 

 

Propostas de concrecións curriculares da Orde 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en Primaria, ESO e 

Bacharelato DOG 11/02/2022 

 

ESO BACHARELATO 
 
AVALIACIÓN Art. 7 

• 3 sesión de avaliacións parciais 
• Entre a 3º e avaliación final, actividades de recuperación e ampliación. 
Para o alumnado que debe recuperar deberase realizar un breve informe de avaliación 
individualizado como base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. 
• Non hai avaliación final extraordinaria. 
 

 
AVALIACIÓN Art. 13 

• 3 sesión de avaliacións parciais, a 3ª poderá coincidir coa avaliación final ordinaria 
• Avaliación extraordinaria en xuño. 

 

 
PROMOCIÓN Art. 8 

• Todo aprobado. 
• 1 ou 2 suspensas (tamén computan as de cursos anteriores). 
• Máis de 2 materias suspensas si se compren todas as condicións seguintes: 

- Media igual ou superior a 5 
- Non superadas permite seguir con éxito o curso seguinte. 
- Expectativas favorables de recuperación. 
- Consideración de que a promoción beneficia a evolución académica. 

 
• Repetición medida excepcional. 1 soa vez no mesmo curso e 2 no ensino obrigatorio. 
Excepcionalmente, 1 repetición a maiores en 4º ESO. Realización dun Plan Específico 
Personalizado paro o alumnado repetidor. 
 

 
PROMOCIÓN de 1º a 2º. Art. 14 

• Todo aprobado. 
• 1 ou 2 suspensas. 
• Máis de 2 suspensas repiten 1º na súa totalidade. 
• A repetición de 2º poderá ser do curso completo ou das materias non aprobadas. 

 

 
TITULACIÓN Art. 10-11 

• Todo aprobado. 
• Con materias suspensas si se cumpren todas as condicións seguintes: 

- Media igual ou superior a 5 
- Adquisición das competencias establecidas 
- 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. 
 

 
TITULACIÓN. Art. 15 

• Todo aprobado. 
• Con 1 materia suspensa si se cumpren todas as condicións seguintes: 

- Alcanza competencias e os obxectivos. 
- Non inasistencia continuada e non xustificada: 
10% de faltas non xustificadas na materia suspensa ao longo do curso.  

- Presentarse as probas e realizar as actividades. 
- Media da etapa igual ou superior a 5. 

• Título de Bacharel desde CM ou CS superando determinadas materias comúns e 
específicas segundo a modalidade. 

 
MATRÍCULA DE HONRA Art. 12 

1. Maior nota media de 4º ESO. 
2. Maior nota media de etapa. 
3. Maior nota media nas materias comúns. 
4. Maior nota media nas materias troncais (comúns+modalidade matemáticas). 

 
MATRÍCULA DE HONRA Art. 18 

1. Maior nota media de 2º Bacharelato. 
2. Maior nota media de etapa. 
3. Maior nota media nas troncais e de libre configuración de 2º Bacharelato. 

 

 

A Dirección                                                                                                                                                                                                  En O Grove, a 19 de maio de 2022 

  

 

 

Asinado: Nuria Santiago Rodríguez 
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