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1. Calendario das actividades lectivas 

Segundo a Orde de 27 de decembro de 2022 as actividades lectivas 
nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 
realizaranse desde o día 8 de setembro de 2022 até o 21 de xuño de 
2023. Isto supón que o alumnado debe asistir ás aulas até o 21 de 
xuño inclusive (a excepción será o alumnado de segundo de 
bacharelato cuxo calendario final de curso debe adaptarse ás probas 
da ABAU). 

2. Sesión de avaliación final e recuperación das parciais na educación 
secundaria obrigatoria 

A normativa estabelece que o alumnado de educación secundaria 
obrigatoria ten dereito a tres sesións de avaliación parciais e a unha 
avaliación final. A devandita Orde indica que a sesión de avaliación 
final do alumnado de educación secundaria obrigatoria deberá 
realizarse a partir do día 22 de xuño de 2023 e deberá coincidir coa 
sesión da terceira avaliación parcial. Neste sentido, o alumnado con 
partes da materia non superadas do terceiro trimestre, poderá 
recuperalas durante o trimestre ou, no seu caso, no mes de xuño 
antes da data marcada para a avaliación final.   

3. Sesión de avaliación final ordinaria e extraordinaria e 
recuperacións en bacharelato 

A normativa estabelece que o alumnado de bacharelato ten dereito a 
tres sesións de avaliación parciais, a unha avaliación final ordinaria 
e, finalmente, a unha avaliación final extraordinaria 

3.1- Primeiro curso de bacharelato 

Tal e como indica a Orde de 22 de maio de 2022, a sesión de 
avaliación final ordinaria deberá realizarse a partir do día 5 de xuño 
de 2023. Así mesmo, o alumnado ten a obriga de asistir ás aulas até 
o día 21 de xuño inclusive. Neste sentido, cómpre situar as posíbeis 
recuperacións das partes non superadas do terceiro trimestre antes 
do día 5 de xuño. En todo caso, aquel alumnado que non supere a 
materia na avaliación final ordinaria terá a posibilidade de superala a 
través dunha proba escrita que se marcará entre a data da avaliación 



2 

final ordinaria e a data da avaliación final extraordinaria, seguindo as 
indicacións do equipo directivo. 

3.2- Segundo curso de bacharelato 

A Orde de 20 de maio de 2022 indica que as datas das sesións de 
avaliación final ordinaria adecuaranse ás datas previstas para a 
convocatoria ordinaria da ABAU (prevista para os días 6, 7 e 8 de 
xuño de 2023). Seguindo a mesma Orde, o seu artigo 11.2 di que as 
probas finais da convocatoria extraordinaria deben realizarse entre o 
19 e o 21 de xuño de 2023. Neste sentido, o alumnado que teña 
partes da materia sen superar poderá recuperalas antes da sesión de 
avaliación final ordinaria ou, se for o caso, antes da sesión de 
avaliación extraordinaria. 


