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PRINCIPAIS NOVIDADES NA AVALIACIÓN, ESO
Orde 25 xaneiro de 2022

AVALIACIÓN, art. 7
• Mantense unha avaliación inicial ao comezo do curso, baixo a coordinación do titor/a.
• Desaparece setembro e a convocatoria extraordinaria  . En vez de ordinaria e extraordinaria,

agora hai 3 avaliacións parciais e 1 avaliación final.
• Haberá 3 avaliacións parciais   con boletín de notas informativo (tamén para seguimento de

pendentes):
◦ Decembro
◦ Marzo
◦ 7-8-9 xuño (Cada docente elaborará para esta avaliación un breve Informe de Avaliación

Individualizado para os que non aproben a materia ou parte dela, no que se explica a
situación do alumno e que servirá de base para o deseño das actividades de recuperación;
non  é  para  entregar  a  ninguén,  senón  un  documento  de  centro  como  as  actas  de
avaliación; nel recolleranse os criterios de avaliación, obxectivos e competencias nos que o
alumnado  non  acadou  o  nivel  e  que  terá  que  recuperar,  así  como as  actividades  de
recuperación necesarias para acadar  o nivel  aplicando os  correspondentes  criterios  de
avaliación e tomando como base o currículo da materia).

• E unha avaliación final  : 23 e 27 xuño, a celebrar tras o remate das clases (22 de xuño) e tamén
con boletín de notas finais:
◦ na que se decide a cualificación definitiva das materias.
◦ na que se decide a promoción e/ou titulación, polo equipo docente.

• Período entre a 3ª avaliación e a final  : as clases continúan para todos ata o 22 xuño, para
realizar actividades de reforzo, recuperación, ampliación e titoría:
◦ Para  o  alumnado  con  materias  ou  partes  dela  sen  superar  :  actividades destinadas  a

conseguir  que  o  alumnado  acade  o  nivel  de  desempeño  naqueles  obxectivos  e
competencias nos que non ten o nivel mínimo necesario, e avaliadas co correspondente
instrumento. Incluso para a recuperación de materias pendentes.

◦ Para  o  alumnado  coas  materias  aprobadas  :  actividades  destinadas  a  ampliación  e/ou
reforzo e titoría,  que poderán avaliarse e influír  na nota final,  pero só para subila.  Os
instrumentos de avaliación e os criterios de avaliación e cualificación da avaliación final
ordinaria, deben estar recollidos na programación didáctica.

• Ao rematar 2º e 4º ESO, entregarase Consello Orientador (orixinal) ás familias, deixando copia
no expediente académico; e cando o equipo docente o considere necesario por incorporación a
un CFGB, a PDC ou PMAR.

• A avaliación do alumnado nas áreas ou materias adaptadas   as realizará o profesorado que as
imparte, coas achegas do profesorado de apoio, de ser o caso, e conforme os criterios de
avaliación establecidos na adaptación curricular. 

PROMOCIÓN, art.8
• Alumnado con todo aprobado.
• Alumnado con 1 ou 2 materias, suspensas, sexa cal sexa (tamén computan as pendentes).
• Alumnado con 3 ou máis materias suspensas, sempre e cando se cu  mpran simultaneamente  

todas estas condicións e así o decida o equipo docente (se non hai unanimidade, con votación
por maioría simple entre os docentes que lle imparten clase):
◦ A media aritmética de todas as materias sexa igual ou superior a 5
◦ A natureza das materias non superadas lle permita seguir con éxito o curso seguinte
◦ Que teña expectativas favorables de recuperación das suspensas no curso seguinte
◦ Que dita promoción beneficie a súa evolución académica.
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• O alumnado que promocione con materias suspensas   deberá seguir un Plan de Reforzo de
materias  pendentes en  cada  unha  delas,  destinado  á  súa  recuperación,  segundo  o
establecido na Orde de 8 de setembro de 2021 (art.51):
◦ Este plan será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna/o teña

pendente de superar (é dicir, polo docente que imparta a materia o curso seguinte a partir
do  informe elaborado  polo  docente  do  curso  actual  onde  se  recollan  os  obxectivos  e
competencias nos que non ten o nivel de desempeño necesario; no caso de non ter esa
materia  no  curso  seguinte,  encargaranse  as  xefaturas  de  departamento),  baixo  as
directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado
titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das
competencias,  adaptándose  ás  particularidades  de  cada  alumno/a  destinatario.  O
departamento velará pola realización do plan por parte do alumnado. 

◦ Este Plan de Reforzo incluirá polo menos:
▪ Identificación da alumna/o
▪ Información relevante sobre a materia sen superar.
▪ Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación.
▪ Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.
▪ Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan.
▪ Tarefas para realizar, coa debida temporización.
▪ Seguimento e avaliación.
▪ Acreditación da información á familia.

◦ En cada sesión de avaliación   farase o seguimento deste plan, facendo os axustes que
procedan, ata a avaliación final do curso no que estea escolarizado o alumno/a, na que o
profesor/a da materia pendente decidirá se obtén avaliación positiva no plan de reforzo
correspondente.

REPETICIÓN, art.8
• Considérase unha medida excepcional e tras ter levado a cabo medidas ordinarias de reforzo e

apoio para superar as dificultades de aprendizaxe.
• Só pode darse 1 vez no mesmo curso e 2 como máx. no ensino obrigatorio (Primaria e ESO)
• De forma excepcional poderase permanecer un ano máis no 4º ESO, aínda que se esgotara o

máximo de permanencia (se o equipo docente o considera oportuno).
• Realización  dun  Plan  Específico  Personalizado para  o  alumnado  repetidor,  elaborado

segundo a Orde do 8 de setembro de 2021 (art.52), coa finalidade de adaptar as condicións
curriculares ás necesidades da alumna/o, para tratar de superar as dificultades detectadas.
◦ Este plan será elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do profesor titor do

curso que está repetindo, e desenvolverase ao longo de todo o curso. 
◦ Este Plan Específico Personalizado deberá incluír, cando menos:

▪ Identificación da alumna/o.
▪ Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso.
▪ Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior.
▪ Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.
▪ Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan.
▪ De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias.
▪ Acreditación da información á familia.

◦ En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan,  realizando os axustes que
procedan. Ao final do curso, na avaliación final, informarase sobre o seu desenvolvemento
e aproveitamento.

TITULACIÓN, art.10-11
• Alumnado con todo aprobado na avaliación final de 4º ESO.
• Alumnado con materias suspensas, sempre e cando se cumpran simultaneamente todas estas

condicións e así o decida o equipo docente (se non hai unanimidade, con votación con maioría
simple entre os docentes que lle imparten clase):
◦ A media aritmética de todas as materias igual ou superior a 5.
◦ Adquisición das competencias establecidas.
◦ Obxectivos de etapa acadados



• O título non levará nota
• [poderase titular tamén desde a FP básica superando todos os módulos incluídos no ciclo]

MATRÍCULA DE HONRA, art.12
• Poderase conceder, como máximo, ao 5% do alumnado matriculado en 4º ESO. 
• Alumnado con nota media igual ou superior a 9 en 4º ESO 
• Criterios para a concesión   (aplicaranse sucesivamente en caso de empate):

1. Maior nota media en 4º ESO
2. Maior nota media na etapa
3. Maior nº de cualificación 10 en 4º ESO
4. Maior nº de cualificación 9 en 4º ESO
5. Maior nº de cualificación 10 na etapa
6. Maior nº de cualificación 9 na etapa
7. Se persistise o empate, concederase á persoa con notas máis altas en 4º, e logo na etapa.
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