
INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 21/22

A publicación da 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, provocou
unha serie de cambios con respecto á planificación do inicio de curso que se concretan a continuación:

ESO

O día 22 de xuño rematan as clases

Na ESO hai un única convocatoria (desaparece a de setembro) polo que as materias non superadas quedarán
como pendentes para o vindeiro curso. A avaliación final terá lugar a partir do día 23 de xuño.  

A partir do 6 de xuño terá lugar a 3ª avaliación

O período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño será adicado a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titorización.

O  alumnado  con  partes  suspensas  realizará  as  actividades  de  recuperación  propostas  para  superar  a
materia.

1º BACHARELATO

O día 22 de xuño rematan as clases

A partir do 6 de xuño terá lugar a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria

O período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño será adicado a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titorización.

A partir do día 23 terá lugar a avaliación extraordinaria.

O día 20, 21 e 22 serán os exames de recuperación das materias non superadas na convocatoria ordinaria

2º BACHARELATO

A avaliación ordinaria será o día 18 de maio de 2022

Avaliación extraordinaria a partir do día 23 de xuño

Datas de reclamación no centro:

Convocatoria ordinaria: 19 e 20 de maio de 2022

Convocatoria extraordinaria: 27 e 28 de xuño de 2022

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

O profesorado dará a coñecer ao seu alumnado os criterios de avaliación.

Os criterios de avaliación están incluídos nas programacións didácticas e poden ser consultados na páxina web do
centro.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

ESO

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.
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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 nas 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 estime que ten expectativas favorables de recuperación.

d) Que o equipo docente estime que a devandita promoción beneficiará a súa evolución académica.

BACHARELATO

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.

 CRITERIOS DE TITULACIÓN 

ESO

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.

BACHARELATO

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

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:

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.

RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS

Reclamación no centro

No caso de que exista desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, ou coa decisión de promoción ou
titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou as súas persoas proxenitoras ou a persoa que desempeñe a
representación legal poderán solicitar por escrito a reclamación da devandita cualificación ou decisión, no prazo de
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dous días  lectivos, ou de ser o caso hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa
comunicación.

Reclamación ante a xefatura territorial

No caso de que, tras o procedemento de reclamación no centro, persista o desacordo coa cualificación final de curso
obtida nunha materia ou ámbito ou coa decisión sobre a promoción ou titulación adoptada polo equipo docente, o
alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán presentar por
escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a
decisión adoptada, reclamación ante a xefatura territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

MATRÍCULA DE HONRA 

ESO

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 caso de que o número de alumnos que cumpra o anterior requisito supere o 5% do total do alumnado deste curso,
aplicaranse os seguintes criterios:

1. O alumnado que obteña maior nota media no 4º curso de ESO.

2. En caso de empate, utilizarase a nota media de toda a ESO.

BACHARELATO

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 alumnos ou alumnas igual ao enteiro máis próximo ao 5% do total de
alumnado matriculado no centro docente no segundo curso.

En caso de que o número de alumnos que cumpra o anterior requisito supere o 5% do total do alumnado deste curso,
aplicaranse os seguintes criterios:

1. O alumnado que obteña maior número de materias con cualificación 10 nas materias troncais obrigatorias
e nas materias troncais de opción, na modalidade elixida de segundo curso. As materias troncais de opción
cursadas como específicas non se terán en conta.

2.  En caso de empate,  terase en conta a nota media ponderada,  segundo a carga horaria,  de todas as
materias de segundo de bacharelato.

3. Se houbese un segundo empate, utilizarase a nota media de todo o bacharelato.
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