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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado 

1.1. Criterios 
para o 
tratamento de 
materias 
pendentes 

 

Materias 
pendentes 

na 
ESO 

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 (artigo 8.3 da Orde do 25 de xaneiro de 
2022) 

Para a elaboración e o seguimento do plan de reforzo, seguirase o 
establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021 (artigo 8.4 da 
Orde do 25 de xaneiro de 2022). 

- O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia 
que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices do 
correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado 
titor (artigo 51.2 da Orde do 8 de setembro de 2021). 
- En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de reforzo e, de 
ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Na sesión de 
avaliación final do curso en que estean escolarizados o alumno ou a alumna, 
a profesora ou o profesor da materia pendente decidirán sobre a súa 
avaliación, nos termos que se establecen na normativa que regula a 
avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar a 
materia pendente, a alumna ou o alumno deberán obter avaliación positiva no 
plan de reforzo correspondente, o que se terá en conta para os efectos de 
promoción e/ou titulación. (artigo 51.4 da Orde do 8 de setembro de 2021). 

 

Materias 
pendentes 

no 
Bacharelato 

O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias 
pendentes deberá matricularse delas e cursalas ao longo do curso. Os 
centros educativos organizarán as consecuentes actividades de seguimento, 
recuperación e avaliación das materias pendentes tendo en conta que a 
avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de segundo 
curso (artigo 14.3 da Orde do 25 de xaneiro de 2022). 

Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de 
avaliación parciais. Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das 
materias pendentes, se for o caso (artigo 13.5 da Orde do 25 de xaneiro de 
2022). 

 

1.2. Criterios 
para o alumnado 
de PMAR 

Non dispoñemos de alumnado de PMAR. 

1.3. Criterios 
de promoción 
do alumnado de 
curso/etapa 
 
 

 

Promoción 
ESO  

(artigo 8.2 
da Orde do 
25 de 
xaneiro de 
2022) 

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 con mais de dúas materias, sempre 
que se cumpran 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.  

 

Promoción  
BACH 

(artigo 14.2 
da Orde do 
25 de 
xaneiro de 
2022) 

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. 

Para os efectos 
deste punto: 

Só se computarán as materias que como mínimo o alumno/a 
debe cursar en cada un dos bloques. 

No bloque de materias de libre configuración autonómica, só 
computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de 
que se poidan cursar máis materias neste bloque. 
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1.4. Criterios 
de 
Titulación 
 
 
 

 

Titulo ESO  

(artigo 10.2 
da Orde do 
25 de 
xaneiro de 
2022) 

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 
titulo, sempre que se 
cumpran 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. 

 

Titulo 
Bacharel  

(artigo 15 da 
Orde do 25 
de xaneiro 
de 2022). 
 

Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as 
materias dos dous cursos de bacharelato. (artigo 15.2) 

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: 
(artigo 15.3) 

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. (10% das horas 
totais da 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. 

 

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

 

A superación da totalidade dos módulos incluídos nun ciclo de formación profesional básica 
conducirá á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (artigo 11 da 
Orde do 25 de xaneiro de 2022). 
 

 

1.6. Criterios 
para o 
tratamento do 
alumnado que 
repita curso 
 

 

ESO 

(artigo 8 da 
Orde do 25 
de xaneiro de 
2022). 

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. (artigo 8.5). 

Para a elaboración e o seguimento do plan específico personalizado seguirase 
o establecido no artigo 52 da Orde do 8 de setembro de 2021. (artigo 8.6). 

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. (artigo 8.7). 
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BACH 

(artigo 14 da 
Orde do 25 
de xaneiro de 
2022). 

As alumnas e os alumnos do primeiro curso de bacharelato que non cumpran 
as condicións de promoción establecidas deberán matricularse de todas as 
materias e repetir o curso na súa totalidade. (artigo 14.4) 

As alumnas e os alumnos que ao termo do segundo curso tivesen avaliación 
negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de 
cursar de novo as materias superadas ou poderán optar, así mesmo, por 
repetir o curso completo. Neste último caso, non se manterán as cualificacións 
das materias do devandito curso que a alumna ou o alumno tivera superado 
previamente. (artigo 14.6) 
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2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e matriculas de honra (ESO/BAC) 

 

2.1. Criterios 
xerais  

 

 

 

Matricula 
Honra  
ESO 

(artigo 12 
da Orde do 
25 de 
xaneiro de 
2022) 

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. En todo caso, 
cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto curso de 
educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse 
unha mención de matrícula de honra. (artigo 12.1) 

A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos 
documentos de avaliación da alumna ou do alumno. (artigo 12.2) 

A matrícula de honra concederase ao alumnado que acade maior nota 
media en 4º de ESO. En caso de empate concederase ao alumno/a que 
teña, por este orde: 

1) Mais deces en 4º da ESO. 
2) Mais noves en 4º da ESO. 
3) Mais deces en 3º da ESO. 
4) Mais noves en 3º da ESO. 
5) Mais deces en 2º da ESO. 
6) Mais noves en 2º da ESO. 
7) Mais deces en 1º da ESO. 
8) Mais noves en 1º da ESO. 

 

Matricula 
Honra 
BACH 

(artigo 18 
da Orde do 
25 de 
xaneiro de 
2022) 

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. En todo caso, 
cando no centro docente o total de alumnado matriculado no segundo curso 
de bacharelato sexa inferior a vinte, poderá concederse unha distinción de 
matrícula de honra. (artigo 18.1) 

A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos 
documentos de avaliación da alumna ou do alumno. (artigo 18.2) 

A matrícula de honra concederase ao alumnado que acade maior nota 
media en 2º de BACH. En caso de empate concederase ao alumno/a que 
teña, por este orde: 

1) Mais deces en 2º de BACH. 
2) Mais noves en 2º de BACH. 
3) Mais deces en 1º de BACH. 
4) Mais noves en 1º de BACH. 
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3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso 2021/2022 

3.1. Especificar o procedemento para o seguimento da recuperación das materias/ámbitos pendentes. 
 

ESO O artigo 8.3 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "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".   

Así mesmo, o artigo 8.4 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "Para a elaboración e o 
seguimento do plan de reforzo, seguirase o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 
2021". 

Como o curso 21-22 está practicamente rematado, o Plan de Reforzo non sería aplicable neste curso e 
comezaría a aplicarse no curso 22-23. Polo tanto, manterase nas Programacións o procedemento 
establecido ao comezo do curso 21-22 para a recuperación das materias pendentes. 

 

BACH O artigo 14.3 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "O alumnado que acade a promoción ao 
segundo curso con materias pendentes deberá matricularse delas e cursalas ao longo do curso. Os 
centros educativos organizarán as consecuentes actividades de seguimento, recuperación e avaliación 
das materias pendentes tendo en conta que a avaliación destas materias terá que ser anterior á das 
materias de segundo curso" 

Así mesmo, o artigo 13.5 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "Ao longo de cada curso 
realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. Así mesmo, farase o seguimento da 
recuperación das materias pendentes, se for o caso" 

Estas indicacións da Orde do 25 de xaneiro de 2022 xa se están aplicando actualmente. Polo tanto, 
manterase nas Programacións Didácticas o procedemento establecido ao inicio de curso 21-22 para a 
recuperación das materias pendentes de 1º de BACH. Compre remarcar que si un alumno non aprobou 
unha materia pendente na Avaliación Final Ordinaria, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria. 
Isto debe reflexarse na Programación Didáctica deste curso. 

 

3.2. Especificar o protocolo para a elaboración do Informe de 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. 
 

O artigo 7.8 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "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."  

Para dar cumprimento ao establecido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, cada profesor entregará ao Titor, na 
Terceira Avaliación, un breve informe daqueles alumnos que nese momento teñan suspensa a materia. Este 
informe servirá para que o Titor elabore o Informe de Avaliación Individualizado, que será un compendio dos 
distintos informes entregados polo profesorado. En cada un destes informes debe indicarse, como mínimo, as 
partes da materia que o alumno ten suspensas, e as "actividade de recuperación" que se realizarán no período 
comprendido entre a Terceira Avaliación e a Avaliación Final. O Titor conservará unha copia do Informe de 
Avaliación Individualizado e entregaralle outra copia ao alumno, xunto coas notas da Terceira Avaliación, que 
deberá ser asinado polos seus pais. 

 

3.3. Especificar os criterios xerais nas actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e 
titoría para o período comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación final na ESO. 
 

O artigo 7.8 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "O período abranguido entre a terceira avaliación 
parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría". 

Para dar cumprimento ao establecido na Orde do 25 de xaneiro de 2022, cada profesor indicará na súa 
Programación Didáctica que "actividades de recuperación" (exames, traballos...) se realizarán, durante este 
período de tempo, a aqueles alumnos que teñan algunha parte da materia suspensa, e como se cualificarán.  

Compre indicar tamén nas Programacións si, durante este período de tempo, o alumnado terá a posibilidade de 
subir nota nas partes da materia nas que non acadara a máxima cualificación durante o curso. Si se lles dá esta 
posibilidade aos alumnos, hai que indicar que terían que facer para subir a nota, e canto a poderían subir como 
máximo. 

Non se pode limitar a cualificación do alumnado nas partes da materia que estea recuperando. Por exemplo, si 
se lle fai un exame a un alumno para recuperar a primeira avaliación e saca un 10, non se lle pode poñer un 5, 
aínda que sexa un exame máis sinxelo que os outros. 
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3.4. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación das probas extraordinarias e as 
actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e o remate do período lectivo en 1º BACH. 

 

O artigo 13.5 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "Ao longo de cada curso realizaranse para 
cada grupo tres sesións de avaliación parciais. (...) A derradeira destas tres sesións poderá coincidir coa 
avaliación final do período ordinario. Haberá, así mesmo, unha sesión de avaliación logo da realización 
das probas extraordinarias. As avaliacións finais ordinaria e extraordinaria realizaranse nas datas que se 
determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso". 
Sobre este artigo compre indicar que: 
a) No IES Ricardo Mella a Terceira Avaliación de 1º de Bacharelato coincidirá no tempo coa Avaliación 
Final Ordinaria. As cualificacións das dúas avaliacións, non obstante, non teñen porqué ser as mesmas. 
Compre indicar, polo tanto, nas Programacións Didácticas si a cualificación da Terceira Avaliación 
coincidirá (ou non) coa cualificación da Avaliación Final Ordinaria. De non coincidir, deberá indicarse 
como se obtén a cualificación da Avaliación Final Ordinaria. 
b) É necesario indicar expresamente nas Programacións en que consistirá a proba extraordinaria e como 
se cualificará. 
c) Non se pode limitar a cualificación do alumnado nas partes da materia que estea recuperando (si saca 
un 10 no exame de recuperación non se lle pode poñer un 5 por ser un exame mais fácil). 
d) Os alumnos que teñan aprobada a materia na Avaliación Final Ordinaria non poden presentarse as 
probas extraordinarias para subir nota. 
e) É preciso que cada profesor informe a cada alumno das partes da materia que ten que recuperar e, 
tamén, en que consistirá a proba extraordinaria. É recomendable facer isto por escrito. 

O artigo 13.6 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "No primeiro curso de bacharelato, o 
período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo 
dedicarase á preparación e á realización das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría". 
Sobre este artigo compre indicar que: 
a) É necesario indicar nas Programacións si durante este período de tempo se realizará algunha 
"actividade de recuperación" a aqueles alumnos que teñan algunha parte da materia suspensa. No caso 
de que se realice este tipo de actividades, debe indicarse en que consistirían (traballos, exames...) e como 
se cualificarían. 
b) Os alumnos non poderán realizar tarefas ou probas para subir nota durante este período de tempo, 
porque non se pode modificar a nota daqueles alumnos que xa aprobaron a materia na Avaliación Final 
Ordinaria e sería inxusto darlles a opción de subir nota só a aqueles alumnos que non a aprobaron. Non 
se pode limitar, non obstante, a cualificación do alumnado nas partes da materia que teña que recuperar.  

 

3.5. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación das probas extraordinarias e da 
avaliación de acceso á universidade para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e 
remate do período lectivo en 2º BACH.   
 

O artigo 13.5 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "Ao longo de cada curso realizaranse para 
cada grupo tres sesións de avaliación parciais. (...) A derradeira destas tres sesións poderá coincidir coa 
avaliación final do período ordinario. Haberá, así mesmo, unha sesión de avaliación logo da realización 
das probas extraordinarias. As avaliacións finais ordinaria e extraordinaria realizaranse nas datas que se 
determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso". 
Sobre este artigo compre indicar que: 
a) No IES Ricardo Mella a Terceira Avaliación de 2º de Bacharelato coincidirá no tempo coa Avaliación 
Final Ordinaria. As cualificacións das dúas avaliacións, non obstante, non teñen porqué ser as mesmas. 
Polo tanto, deberá indicarse expresamente nas Programacións Didácticas si a cualificación da Terceira 
Avaliación coincidirá (ou non) coa cualificación da Avaliación Final Ordinaria. De non coincidir, deberá 
indicarse como se obtén a cualificación da Avaliación Final Ordinaria. 
b) É necesario indicar expresamente nas Programacións en que consistirá a proba extraordinaria e como 
se cualificará. 
c) Non se pode limitar a cualificación do alumnado nas partes da materia que estea recuperando (si saca 
un 10 no exame de recuperación non se lle pode poñer un 5 por ser un exame mais fácil). 
d) Os alumnos que teñan aprobada a materia na Avaliación Final Ordinaria non poden presentarse as 
probas extraordinarias para subir nota. 
e) É preciso que cada profesor informe a cada alumno das partes da materia que ten que recuperar e, 
tamén, en que consistirá a proba extraordinaria. É recomendable facer isto por escrito. 

O artigo 13.6 da Orde do 25 de xaneiro de 2022 establece que "No segundo curso de bacharelato, no 
período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das 
probas extraordinarias, o centro educativo organizará a impartición das clases co fin de preparar o 
alumnado para a realización da avaliación de acceso á universidade e das probas extraordinarias".  
a) A Orde do 25 de xaneiro non fai ningún tipo de referencia a posibles "actividades de recuperación" que 
se poidan facer neste período de tempo.  
b) Os alumnos non poderán realizar tarefas ou probas para subir nota durante este período de tempo, 
polo mesmo motivo que non se poden facer en 1º de BACH. 
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3.6. 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) 

Empregarase o modelo remitido pola Inspección Educativa, coas modificacións que se observan neste 
documento (engadiuse o apartado 1.6 e modificouse a posición do apartado 3.5, que pasou a ser o 
apartado 3.2). 
 

4. Aprobación e publicidade 

4.1. Aprobación  
- A modificación da Concreción Curricular foi aprobada no Claustro celebrado o 
martes 19 de abril de 2022 no Salón de Actos do IES Ricardo Mella. 
 

4.2. Publicidade  

- A modificación da Concreción Curricular foi publicada na páxina web do IES Ricardo 
Mella o día 29 de abril de 2022. As programacións didácticas modificadas tamén foron 
publicadas na web do centro o mesmo día. 
 
- As familias/alumnado do IES Ricardo Mella foron informados da publicación da 
Concreción Curricular e as programacións didácticas modificadas na páxina web do 
centro, o día 29 de abril de 2022, a través de ABALAR e mediante unha circular 
enviada as familias no caso de ESO e BACH. 
 


