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PRINCIPAIS NOVIDADES NA AVALIACIÓN, BACHARELATO
Orde 25 xaneiro de 2022

AVALIACIÓN, art.13
• Desaparece     a avaliación   no mes de   setembro  .
• Haberá 3 avaliacións   parciais con boletín de notas informativo:

◦ Decembro
◦ Marzo
◦ en 1º BAC, 7-8-9 xuño (que pode coincidir coa avaliación final ordinaria)
◦ en 2º BAC, 18 de maio (que pode coincidir coa avaliación final ordinaria)

• E 2 avaliacións finais  :
◦ A ordinaria, que pode coincidir coa 3ª avaliación parcial.
◦ A extraordinaria, 23 e 27 de xuño (23 para 2BAC), cando rematan as clases (exames do 20

a 22 xuño) .
• Período entre a 3ª avaliación/ordinaria e avaliación extraordinaria  , para realizar:

◦ Para alumnado con materias suspensas  : actividades e probas de recuperación (día 20, 21
e 22 de xuño).

◦ Para alumnado coas materias aprobadas  : actividades de reforzo e ampliación, pero que
non modificarán as súas notas de ningunha maneira.

◦ En 2º BAC  , o centro organizará as clases de preparación das ABAU, ademais das clases
de preparación das probas extraordinarias.

PROMOCIÓN, art.14 
• Alumnado con todo aprobado.
• Alumnado con 1-2 materias suspensas (só se computarán as materias que como mínimo deba

cursar en cada un dos bloques; no de libre configuración autonómica, só se computará Lingua
Galega e Literatura, con independencia de que poidan cursar máis materias nese bloque).

• O  alumnado  que  promocione  con  materias  suspen  sas   terá  un  Plan  de  actividades  de
seguimento, recuperación e avaliación da materia pendente, a elaborar polo Departamento
que  teña  asignada  docencia  desas  materias  durante  ese  curso.  Os  centros  educativos
organizarán  as  consecuentes  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das
materias pendentes, que será anterior á das materias de 2º curso. Haberá unha proba final
antes da ordinaria e, se suspende, dereito a unha proba extraordinaria a celebrar nos días 20,
21 ou 22 de xuño de 2022.

REPETICIÓN, art.14
• En 1BAC  , o alumnado con 3 materias suspensas ou máis, repetirá 1º na súa totalidade.
• En 2BAC  ,  o alumnado con  1 (se non cumpre as condicións para titular)  ou máis materias

suspensas, poderá elixir entre:
◦ cursar só as materias suspensas
◦ repetir o curso completo (sen manter as cualificacións do curso pasado).

• O alumnado ten 4 anos para facer os dous cursos de Bacharelato, sen precisar un número de
repeticións por curso.

TITULACIÓN, art.15
• Alumnado con todo aprobado na avaliación final de 2º Bacharelato.
• Excepcionalmente, alumnado con  1   materia suspensa (contabilízanse pendentes), sempre e  

cando se cumpran simultáneamente todas estas condicións e así o decida o equipo docente:
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◦ Acadar competencias e obxectivos vinculados a ese título.
◦ Non ter faltas de asistencia sen xustificar nun 10% ou máis do horario de lectivo da materia.
◦ Terse presentado ás probas e realizar as actividades necesarias para a súa avaliación,

incluídas  as  da  convocatoria  extraordinaria  (non  basta  con  presentarse  á  proba;  os
departamentos deben recoller cales son esas actividades na súa programación)

◦ Ter  unha media  nas  cualificacións  de todas as  materias  da etapa cursadas que como
mínimo  se  requiran  para  a  obtención  do  título  pola  modalidade  que  remata,  igual  ou
superior a 5. Considerarase tamén a nota numérica obtida na materia non superada.

• [se cursando CM ou CS superase determinadas materias comúns e específicas (art 16)]

MATRÍCULA DE HONRA, art.18
• Poderase conceder, como máximo, ao 5% do alumnado matriculado en 2º Bacharelato.
• Alumnado con nota media igual ou superior a 9 en 2º BAC
• Criterios para a concesión   (aplicaranse sucesivamente en caso de empate): 

1. Maior nota media en 2º BAC
2. Maior nota media na etapa
3. Maior nº de cualificación 10 en 2º BAC
4. Maior nº de cualificación 9 en 2º BAC
5. Maior nº de cualificación 10 na etapa
6. Maior nº de cualificación 9 na etapa
7. No  caso  de  persistir  o  empate,  concederase  á  persoa  que  teña  notas  máis  altas,  en

primeiro lugar, en 2º BAC e, en segundo lugar, na etapa.
• En caso de reclamación por desacordo con algunha cualificación final  e a rectificación,  de

habela,  afectase  á  obtención  desta  mención,  a  xunta  de  avaliación  reuniríase  en  sesión
extraordinaria para revisar a relación.

Tui, 4 de abril de 2022


