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En aplicación do disposto na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a 
normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, actualízase a 
Programación Didáctica vixente no curso 2021-2022 no seu apartado VIII (avaliación) 
conforme ao descrito a continuación. 
 
 
ESO 
 
Para as materias da ESO determina o artigo 7 da devandita Orde: 
 

Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación 
parciais. Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos 
ámbitos pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas 
datas que se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso. 

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. A cualificación definitiva das materias ou 
dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso. 
 
 
En consecuencia: 

1. Non terán efecto a indicacións previstas na Programación Didáctica para a 
avaliación extraordinaria en ESO. 

2. O alumnado que no momento de realizar a terceira avaliación parcial non tivera 
superada a materia, dedicará o restante período lectivo a recuperar as partes 
suspensas e será avaliado mediante proba obxectiva ou traballo que 
determinará o docente. En caso de acadar mediante tal proba obxectiva ou 
traballo unha cualificación de 5 ou superior, a materia quedará superada na 
avaliación final.  

3. O alumnado que no momento de realizar a terceira avaliación parcial tivera 
superada a materia, no período abranguido entre a terceira avaliación e a 
avaliación final realizará actividades de ampliación e reforzo que serán avaliadas 
mediante proba obxectiva ou traballo a efectos de optimizar a cualificación final. 

 
 
 
 



BACHARELATO 
 
Para as materias de Bacharelato determina o artigo 13 da devandita Orde: 
 

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. 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. 

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. 

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. 
 
 
En consecuencia: 

1. O alumnado de primeiro curso de bacharelato que no momento de realizar a 
terceira avaliación parcial non tivera superada a materia, no restante período 
lectivo dedicarase á preparación  e á realización dunha proba extraordinaria, que 
será fixada pola xefatura de estudos conforme ao calendario académico. 

2. O alumnado de primeiro curso de bacharelato que no momento de realizar a 
terceira avaliación parcial tivera superada a materia, no período abranguido 
entre a terceira avaliación e a avaliación final realizará actividades de ampliación 
e reforzo que serán avaliadas mediante proba obxectiva ou traballo a efectos de 
optimizar a cualificación final. 

 


