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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado

1.1. Criterios
para o tratamento
de materias
pendentes

ESO
Os departamentos fixarán os diferentes procedementos para
recuperar a materia (proba escrita, traballos, actividades, boletíns…)
segundo o establecido no Plan de Reforzo das materias pendentes.
No caso de que un alumno ou alumna non teña superada a materia
tras a 3ª avaliación os departamentos prolongarán o seu de Plan de
Reforzo especificando os procedementos para poder recuperar a
materia no período comprendido entre a 3º avaliación e
avaliación final na ESO.
BAC
O recollido nas programacións dos departamentos.
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1.2. Criterios
para o alumnado de
PMAR

1.3. Criterios de
promoción do
alumnado de
curso/etapa

ESO
Recóllese integramente o regulado nos artigos 8.1 e 8.2 da Orde do 25
de xaneiro de  2022:
Artigo 8.1. 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 obre 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.
Artigo 8.2. 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.
Engádese a seguinte indicación: para que un alumno/a repita na
ESO debe constar a aplicación das medidas ordinarias de reforzo e
apoio para superar as dificultades de aprendizaxe. Estas medidas
deben ser rexistradas nos documentos de avaliación do/a alumno/a
e comunicadas ás familias antes de propoñer a súa repetición.

BAC
Recóllese integramente o regulado no artigo 14.2. da Orde do 25 de
xaneiro de  2022:
Artigo 14.2. As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a
segundo de bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan
avaliación negativa en dúas materias como máximo.
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Para os efectos deste punto, só se computarán as materias que como mínimo
a alumna ou o alumno deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de
materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega
e Literatura, con independencia de que as alumnas e os alumnos poidan
cursar máis materias do devandito bloque.

1.4. Criterios de
Titulación

ESO
Recóllese integramente o regulado na Orde do 25 de xaneiro de 2022,
nos artigos 10.1, 10.2 e aclárase e inclúese o referido no artigo 7.2.
Artigo 10.1. 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.
Artigo 10.2. 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.
Artigo 7.2. Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación
curricular serán os incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida
impedirlle a promoción ao seguinte urso ou a obtención do título de
graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria.

BAC
Recóllese integramente o regulado na Orde do 25 de xaneiro de  2022,
nos artigos 15.1, 15.2 e 15.3.
Artigo 15.1. 1 O título de bacharel acredita o logro dos obxectivos
establecidos para a etapa e a adquisición das competencias correspondentes. 
Artigo 15. 2. Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva
en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 
Artigo 15.3. Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención
do título de bacharel por unha alumna ou un alumno que superase todas as
materias agás unha, sempre que se cumpran ademais todas as condicións
seguintes:
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a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as
competencias e os obxectivos vinculados a ese título. 
b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por
parte da alumna ou do alumno na materia. 
c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as
actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria
extraordinaria. 
d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da
etapa cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola
modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso,
para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia
non superada.
Acórdase regular o Artigo 15.3.b.

 Para efectos de titulación en Bacharelato cunha
materia suspensa enténdese por inasistencia
inxustificada aquela que o alumno non acredita con
documentos oficiais a súa non asistencia a clase.

 Para efectos de titulación en Bacharelato cunha
materia suspensa enténdese por inasistencia
continuada cando o alumno falte inxustificadamente a
clase un 15% do horario lectivo da materia obxecto de
avaliación negativa.

Acórdase regular o artigo 15.3.c.
 Se un alumno/a non pode asistir á proba

extraordinaria por motivos de saúde, presentará un
xustificante médico e realizaráselle a proba en
calquera momento anterior á sesión de avaliación
correspondente.

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

Recóllese integramente o regulado na Orde do 25 de xaneiro de 
2022, no artigo 11:

A superación da totalidade dos módulos incluídos nun ciclo
de formación profesional básica conducirá á obtención do
título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
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2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e
matriculas de honra (ESO/BAC)

2.1. Criterios
xerais

ESO
Recóllese o regulado na Orde do 25 de xaneiro de 2022, no artigo 12.1:
As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso,
obtivesen unha nota media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos
poderán recibir a mención de matrícula de honra. A devandita mención
poderá concederse, como máximo, a un número de alumnas ou alumnos
igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no
centro docente no cuarto curso (no IES Pino Manso, corresponden 3)

Para a desenvolver o artigo 12.3, os criterios para a concesión das
mencións de matrícula de honra ao alumnado serán previamente acordados e
establecidos na concreción curricular do centro, e deben ser obxectivos e
públicos, no caso dunha mesma media en 4º da ESO, desempatarase do
seguinte xeito:

1. Contrastaranse a media ponderada das cualificacións
das materias de 4º de ESO de acordo co número de
horas.

2. De persistir o empate, o desempate efectuarase por
sorteo.

BAC
Recóllese o regulado na Orde do 25 de xaneiro de 2022, no artigo 18.1:
o alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso,
obtivese unha nota media do segundo curso igual ou superior a nove puntos
poderá recibir a mención de matrícula de honra. A devandita mención
poderá concederse, como máximo, a un número de alumnas ou alumnos
igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no
centro docente no segundo curso (no IES Pino Manso, corresponden 4)

Para desenvolver o artigo 18.3. Os criterios para a concesión das mencións
de matrícula de honra ao alumnado serán previamente acordados e
establecidos na concreción curricular do centro, e deben ser obxectivos e
públicos, no caso dunha mesma media en 2º de Bacharelato,
desempatarase do seguinte xeito:

1. Obterase a cualificación media de todo o Bacharelato.
2. De persistir, contrastaranse a media ponderada das

cualificacións de materias de 2º de Bacharelato de
acordo o seu número de horas.

ADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN
CURRICULAR. CURSO 2021/2022

PÁXINA 6 DE 10 CENTRO:



3. De persistir, contrastaranse a media ponderada das
cualificacións de materias de 1º de Bacharelato de
acordo o seu número de horas.

4. No hipotético caso de que persista o empate, o
desempate efectuarese por sorteo.

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

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das

materias/ámbitospendentes para o período comprendido entre a 3º avaliación e

avaliación final na ESO.

Na prolongación do Plan de Reforzo citada no punto 1.1 desta concreción curricular
implementaranse, como mínimo, dous instrumentos de avaliación, os cales serán
achegados polo/a profesor/a da materia do curso no que se atopa o/a alumno/a,
seguindo as directrices marcadas polo departamento. Estes procedementos serán
abordados nas sesións lectivas da materia do curso no que se atopa o/a alumno/a ou,
se non é unha materia de continuidade, nos períodos de lecer do alumno/a; neste
último caso, o encargado de realizar o seguimento da materia pendente será o/a xefe/a
de departamento.

3.2. Especificar os criterios xerais para a cualificación da 3º avaliación e da avaliación final

na ESO.

Os criterios xerais para a cualificación da 3ª avaliación e avaliación final na ESO
deberán respectar as seguintes indicacións:

◦ A cualificación da 3ª avaliación responde ao recollido nas Adaptacións da
programacións.

◦ A cualificación da avaliación final pode ser diferente á da 3ª avaliación.
◦ Se un alumno/a ten superadas as tres avaliacións non poderá suspender a

avaliación final.
◦ Ao rematar a 3ª avaliación, obterase unha cualificación global seguindo os criterios

de cualificación desenvolvidos nas Adaptacións das programacións. Nunca se
poderá reservar unha porcentaxe para avaliar despois desta 3ª avaliación.

◦ Obtida esa cualificación global pode ser que:
▪ O/A alumno/a teña superada a materia. Neste caso, nas Adaptacións, poderá

recollerse algún procedemento para que este alumnado teña a posibilidade de
mellorar -nunca empeorar- a súa cualificación global de cara á avaliación final co
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traballo desenvolvido no período de tempo que abrangue entre a celebración da
3ª avaliación e o 22 de xuño.

▪ O/A alumno/a non teña superada a materia. Neste caso nas Adaptacións
deberase recoller o procedemento para que este alumnado poida aprobar a
materia.

3.3. 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.

As actividades de recuperación serán establecidas polo docente da materia. Deben ter
unha natureza diversa (proba escrita ou oral, traballos de aula, actividades), polo que
nunca se tratará dunha única proba.
O alumnado que estea aprobado pode realizar actividades/tarefas/probas de
ampliación ou reforzar a materia realizando as mesmas actividades/tarefas/probas
que o alumnado que se atopa suspenso. Estas actividades/tarefas/probas estarán
recollidas nas Adaptacións das programacións didácticas.

3.4. 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  FP Básica I

Serán deseñadas polo profesor/a do módulo e estarán orientadas á preparación da
proba extraordinaria no caso do alumnado coa materia suspensa.
Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso. No caso do
alumnado co
módulo aprobado poden ser de repaso ou de ampliación segundo considere o/a
profesor/a da materia.

3.5. 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.

Serán deseñadas polo profesor/a da materia e estarán orientadas á preparación
da proba extraordinaria no caso do alumnado coa materia suspensa.
Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES Pino Manso. No caso do
alumnado coa materia aprobada poden ser de repaso ou de ampliación segundo
considere o/a profesor/a da materia.

3.6. 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.

Serán deseñadas polo profesorado da materia de acordo co recollido na
programación didáctica. Estas actividades estarán subidas á aula virtual do IES
Pino Manso; estarán orientadas á preparación da proba extraordinaria e
prestarase unha especial atención ás directrices marcadas pola CIUG para o seu
desenvolvemento.
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3.7. 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.

Os Informes de avaliación individualizado recollerán: 
1. Criterios de avaliación e, no seu caso, estándares de aprendizaxe nos

que o/a alumno/a non acadou o grao mínimo de desempeño.
2. Obxectivos e competencias nos que o alumno/a non acadou o nivel

mínimo de desempeño e que terá que recuperar.
 O deseño das actividades de recuperación estará baseado neste informe, pero

as devanditas actividades non se incluirán nel.

 Estes informes de avaliación individualizados non serán entregadas nin ao

alumno/a nin ás familias, pero si formarán parte do expediente administrativo

que se enviará á Xefatura Territorial no caso de reclamación.

 Débese ter presente que o alumno ten que saber que debe recuperar e  as

familias sempre teñen dereito a ser informadas da evolución académica dos

seus fillos/as.

3.8. 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)

O modelo que se vai utilizar será, basicamente, o  remitido por Inspección Educativa.
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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.

O procedemento de aprobación  adoptado polo centro para a
modificación da concreción curricular no curso 2021/2022 será a súa 
aprobación no Claustro celebrado o día 30 de marzo de 2022.

4.2. Publicidade

Procedemento de publicidade da modificación da concreción curricular e das

programacións didácticas.

O procedemento de publicidade da modificacion da
concreción curricular e das programacións didácticas 
será:

● A través da páxina web do IES Pino Manso, o día 12 de
abril de 2022.
● A través da mensaxería Abalar ás familias/alumnado
maior de idade por parte da dirección do centro a través de
Abalar móbil, será o 12 de abril de 2022.
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