
 
CONCRECIÓN CURRICULAR  

IES TERRA DE TRASANCOS 

APROBADA EN CLAUSTRO DE 7 DE ABRIL DO 2022 

 
DOCUMENTACIÓN E COMUNICACIÓNS 

Ao inicio de cada curso académico e segundo determine a Orde que establece o 

calendario escolar: 

 O centro incorporará ao seu PE a concreción dos currículos establecidos pola 

Administración educativa, logo da súa aprobación no primeiro Claustro do curso. 

 As programacións didácticas de cada departamento publicaranse na páxina Web do 

Centro para coñecemento das familias. 

 O profesorado informará ao alumnado sobre os obxectivos, contidos, 

procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e cualificación das diferentes 

materias ou ámbitos, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, e os 

procedementos de recuperación e de apoio previstos. Esa información estará 

publicada na Aula Virtual do centro para información de alumnado e familias. 

 Cada titora/r informará ao seu grupo dos criterios de promoción e titulación. 

 A dirección do Centro establecerá no horario de todo o profesorado unha hora de 

atención a nais, pais ou titoras/es legais. 

 No capítulo I da PXA estableceranse os prazos para as reclamacións ás 

cualificacións finais das avaliacións ordinaria e extraordinaria. 

Durante o curso escolar: 

 A titora/or manterá unha comunicación fluída coas nais, pais e titoras/es legais do 

alumnado no relativo ao proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

A comunicación coas familias farase principalmente por Abalar, aínda que se poderán  

utilizar outros medios que concorden coas familias. 

 A titora/titor solicitará ao equipo docente a información sobre a evolución e actitude  

dos estudantes do grupo, así como de calqueira incidencia relacionada coa vida 

escolar. 

 As nais, pais ou titoras/es legais poderán solicitar unha titoría co profesorado ou 

Orientadora que imparte docencia a súa/seu filla/o, pola aplicación Abalar ou 

chamando ao centro. 

 As nais, pais, titoras/es legais ou o alumnado, no caso de ser maior de idade, 

poderán solicitar unha copia dos exames, presentando unha instancia por 

documento na Secretaría do centro. 



PROCEDEMENTO DE REVISIÓN NO CENTRO 
 

1. O alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 

representación legal poderán solicitar, de acordo co procedemento establecido 

neste documento, ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións 

consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso 

de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten 

como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal 

abranguerá unicamente as cualificacións finais. 

2. No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha área, 

materia ou ámbito, ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un 

alumno ou alumna, este ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que 

desempeñe a representación legal poderán solicitar por escrito a revisión da 

devandita cualificación ou decisión, no prazo de dous días lectivos, ou de ser o 

caso hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa 

comunicación. 

 

3. A solicitude que teña por obxecto a revisión dunha cualificación, que conterá 

cantas alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa 

decisión adoptada, será tramitada a través da Xefatura de Estudos, quen a 

trasladará ao equipo docente ou ao departamento didáctico responsable da área, 

materia ou ámbito con cuxa cualificación se manifesta o desacordo, e comunicará 

tal circunstancia á persoa docente titora. Cando o obxecto da revisión sexa a 

decisión de promoción ou titulación, a solicitude trasladarase á persoa 

docente titora do alumno ou alumna, como responsable da coordinación da 

sesión final de avaliación en que a decisión foi adoptada. 

 
4. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a revisión dunha 

cualificación final, no primeiro día lectivo seguinte, ou se fora o caso, hábil, 

a aquel en que finalice o período de solicitude de revisión, cada equipo docente 

ou departamento didáctico, segundo proceda, analizará as solicitudes de revisión 

recibidas e elaborará os correspondentes informes que recollan a descrición de 

feitos e actuacións previas que tivesen lugar, e a decisión adoptada de 

modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. 

 
No proceso de revisión da cualificación final obtida nunha área, materia ou ámbito, os 

membros do equipo docente ou do departamento didáctico contrastarán as actuacións 



seguidas no proceso de avaliación do alumno e alumna co establecido na programación 

didáctica, con especial referencia aos seguintes aspectos, que deberán recollerse no 

informe: 

 
a) Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a cabo a 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna cos recollidos na 

correspondente programación didáctica. 

b) Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado 

na programación didáctica. 

c) Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación 

didáctica para a superación da área, materia ou ámbito. 

d) A decisión debidamente motivada da ratificación ou modificación da cualificación 

final obxecto de revisión. 

 
O equipo docente ou o departamento didáctico correspondente trasladará o 

informe elaborado á xefatura de estudos, quen comunicará por escrito como 

máximo no día lectivo seguinte, ou se fora o caso, hábil, ao alumnado, ás súas 

persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, a decisión 

razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada e informará desta á 

persoa docente titora facéndolle entrega dunha copia do escrito cursado co xustificante 

de recepción pertinente. 

 
5. Á vista do informe elaborado polo equipo docente ou departamento didáctico e 

en función dos criterios de promoción e titulación establecidos con carácter 

xeral no centro e aplicados ao alumno ou alumna, a xefatura de estudos e a 

persoa docente titora, como persoa coordinadora do proceso de avaliación, 

considerarán a pertinencia de reunir en sesión extraordinaria o equipo 

docente co fin de que este, en función dos novos datos achegados ou pola 

solicitude das persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación 

legal, se fora o caso, valore a necesidade de revisar as decisións adoptadas. 

6.  Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a decisión de promoción 

ou titulación, celebrarase unha reunión extraordinaria no prazo máximo de 

dous días lectivos, ou se fora o caso hábiles, desde a finalización do período de 

solicitude de revisión. Na reunión revisarase o proceso de adopción da dita 

medida á vista das alegacións realizadas. 

Na acta da sesión extraordinaria recollerase a descrición de feitos e actuacións 



previas que tivesen lugar, os puntos principais das deliberacións do equipo 

docente e a ratificación ou modificación da decisión obxecto da revisión, razoada 

e motivada conforme os criterios para a promoción ou titulación dos alumnos e 

alumnas establecidos con carácter xeral na proposta curricular. 

A dirección do centro comunicará por escrito á alumna ou alumno e ás súas 

persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal a 

ratificación ou modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o que 

porá fin ao procedemento de revisión. 

 

7. Se, tras o proceso de revisión, procedese a modificación dalgunha cualificación final, 

ou ben da decisión de promoción ou titulación adoptada, a persoa titular da secretaría 

do centro, co visto e prace da dirección do centro, anotará nas actas de avaliación 

e, se é o caso, no expediente e no historial académico, a oportuna dilixencia. 

 
8. As persoas interesadas no procedemento terán dereito a acceder e a obter copia dos 

documentos contidos no expediente, que se lle remitirán en formato dixital. 

 
PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN ANTE AS XEFATURAS TERRITORIAIS 

 
 

1. No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o 

desacordo coa cualificación final de curso obtida nunha área, 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. 

2. A dirección do centro docente, no prazo máis breve posible e en todo caso 

non superior a tres días hábiles, remitirá o expediente á Xefatura Territorial. 

O devandito expediente incorporará os informes elaborados no centro, copia 

fiel dos instrumentos de avaliación que xustifiquen as informacións acerca do proceso 

de avaliación do alumno ou alumna, así como, se é o caso, as novas alegacións do 

reclamante e o informe, se procede, do director ou directora sobre estas. 

 
3.  O Servizo de Inspección Educativa analizará o expediente e as alegacións 



que nel se conteñan á vista da programación didáctica do equipo docente ou 

departamento didáctico respectivo e da proposta curricular, e emitirá o seu 

informe favorable ou desfavorable á estimación da reclamación en función dos 

criterios sinalados no punto 4 do apartado anterior (aspectos a, b, c) e do 

cumprimento por parte do centro do disposto na orde que regula este 

procedemento. 

 

4.  O Servizo de Inspección Educativa poderá solicitar a colaboración de persoal 

docente especialista nas áreas, materias ou ámbitos a que faga referencia a 

reclamación para a elaboración do seu informe, así como solicitar aqueles 

documentos que considere pertinentes para a resolución do expediente. 

 

5.  No prazo de quince días hábiles a partir da recepción do expediente, 

considerando a proposta incluída no informe que elabore o Servizo de 

Inspección Educativa, a Xefatura Territorial adoptará a resolución 

pertinente, que será motivada en todo caso, e que se comunicará 

inmediatamente á dirección do centro para a súa aplicación e traslado á persoa 

interesada e que será consignada nos correspondentes documentos 

oficiais de avaliación. A resolución da xefatura territorial poñerá fin á vía 

administrativa. 

 
6. Se, tras o proceso de revisión, procede a modificación dalgunha cualificación 

final e dos consecuentes efectos de promoción ou titulación para o alumno ou 

alumna, a persoa titular da secretaría do centro, co visto e prace da dirección, 

expedirá a correspondente dilixencia nas actas, no expediente académico e, se 

é o caso, nos restantes documentos de avaliación, facendo referencia á



resolución estimatoria da reclamación. Cando, á vista da resolución 

adoptada pola xefatura territorial, poida ser necesario modificar algunha das 

decisións previas adoptadas, reunirase o equipo docente en sesión 

extraordinaria. 

 

7.De conformidade co artigo 119.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, o exercicio do 

dereito á revisión e reclamación de cualificacións non pode resolverse cunha 

cualificación menor da inicialmente obtida. 

 
PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN   2º BACHARELATO  

 

 Tendo en conta que o segundo curso de Bacharelato é un curso 

terminal que posibilita iniciar estudos superiores a través dunha 

proba de acceso, e coa finalidade de permitir a revisión das 

reclamacións ás cualificacións finais co tempo suficiente para que o 

alumno ou alumna coñeza a súa situación académica antes do 

inicio da proba, a Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional ditará as instrucións específicas para cada curso 

académico, en que se establecerán o procedemento e prazos que 

cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO 
ALUMNADO 

 

PROMOCIÓN NA ESO  

 

Segundo o que aparece recollido 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, o profesorado do IES Terra de Trasancos, desenvolverá a seguinte 

concreción curricular para o ano académico 2021-22. 

 
1. Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso 

de avaliación, o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación 

final, decidirá sobre a súa promoción. A decisión será adoptada de xeito 

colexiado, atendendo á consecución dos obxectivos, ao grao de adquisición das 

competencias establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso 



da alumna ou do alumno, e tendo en conta os criterios de promoción. 

 
2. Para os efectos do disposto no punto anterior, 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, 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 o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas 

lle per mite 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. 

 
 

CONCRECIÓNS DO CENTRO: 

 

1. Considerarase que a natureza das materias non superadas 

permitirá á alumna ou alumno continuar con éxito o curso seguinte, 

cando teña avaliación positiva en todas as competencias clave 

(modelo para cubrir) 

2. A orientadora informará na avaliación dos condicionantes a valorar 

de cara á promoción. 

 

3. Por último, teranse en conta outros aspectos particulares a 

considerar polo equipo docente na sesión de avaliación  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REFORZO 



 

1. 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. 

 

2. Para a elaboración e o seguimento do plan de reforzo a que se refire o punto 

anterior, seguirase o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, 

pola que se des- envolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se 

regula a atención á diversi- dade do alumnado dos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 
3. 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 dificul- tades 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. 

 
4. Para a elaboración e o seguimento do plan específico personalizado a que se 

refire o punto anterior, seguirase o establecido no artigo 52 da Orde do 8 de 

setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á  diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 
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 adqui- sición 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. 

 

CONSELLO ORIENTADOR 



 
1. Ao finalizar o segundo curso entregaráselles aos pais, ás nais ou ás persoas 

que te ñan a titoría legal de cada alumna ou alumno un consello orientador. Este 

consello incluirá  un informe sobre o grao de logro dos obxectivos e de adquisición 

das competencias correspondentes, así como unha proposta a pais, nais ou 

titores ou titoras legais, ou, de ser o caso, á alumna ou ao alumno, da opción que 

se considere máis adecuada para continuar a súa formación, que poderá incluír a 

incorporación a un programa de diversificación curri- cular ou a un ciclo formativo 

de grao básico. 

 
2. Igualmente, ao finalizar a etapa ou, de ser o caso, ao concluír a súa 

escolarización, todo o alumnado recibirá un consello orientador individualizado 

que incluirá unha proposta sobre a opción ou as opcións académicas, formativas 

ou profesionais que se consideran máis convenientes. Este consello orientador 

terá por obxecto que todo o alumnado atope unha opción adecuada para o seu 

futuro formativo. 

 
3. Ademais de nos casos anteriores, cando o equipo docente considere 

conveniente propor a pais, nais, titores ou titoras legais, ou á alumna ou ao alumno 

a súa incorporación a un ciclo formativo de grao básico ou a un programa de 

diversificación curricular, ou ao primeiro curso dun programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento, nalgún outro curso en que resulte de aplicación, a 

devandita proposta formularase a través dun consello orientador que se emitirá 

con esa única finalidade. 

 

Este consello orientador elaborarao o profesorado titor, logo da información 

recollida  na sesión de avaliación final e co asesoramento do departamento de 

orientación. Levará a sinatura do profesorado titor e da persoa que exerza a 

xefatura do departamento de orientación, e o visto e prace da dirección do centro 

docente. O consello orientador incluirase no expediente da alumna ou do alumno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO 
 

1. Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de 

avaliación, o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación 

final, decidirá sobre a súa titulación. A decisión será adoptada de xeito colexiado, 

atendendo á adquisición das competencias establecidas e á consecución dos 

obxectivos da etapa, sen prexuízo do establecido no artigo 7.2 desta orde, e 

tendo en conta os criterios de titulación. 

 
2. Para os efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado 

en educa ción 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. 

 
3. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria será único e 

expedirase sen cualificación. 

 
4. As alumnas e os alumnos recibirán, ao concluíren a súa escolarización na 

educación secundaria obrigatoria, unha certificación oficial en que constará o 

número de anos cursa- dos e o nivel de adquisición das competencias da etapa. 

 
O alumnado que, logo de finalizado o proceso de avaliación do cuarto curso de 

educación secundaria obrigatoria, non obteña o título e supere os límites de idade 

establecidos no artigo 4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 

tendo en conta así mesmo a prolongación excepcional da permanencia na etapa 

que prevé a propia lei no artigo 28.5, poderao facer nos dous cursos seguintes a 

través da realización de probas ou actividacurrículo establecido e coa 

organización e instrucións que dispoña a Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional. 

 



CONCRECIÓNS DO CENTRO 

 

1. Considerarase que a natureza das materias non superadas 

permitirá á alumna ou alumno continuar con éxito o curso seguinte, 

cando teña avaliación positiva en todas as competencias clave (ver 

modelo para cubrir) 

2. A orientadora informará na avaliación dos condicionantes a valorar 

de cara á promoción. 

 

3. Por último, teranse en conta outros aspectos particulares a 

considerar polo equipo docente na sesión de avaliación  

 
OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

 

A superación da totalidade dos módulos incluídos nun ciclo de formación 

profesional básica conducirá á obtención do título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria. 

 

 

BACHARELATO 
 

 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como 

referentes      para a comprobación do grao de adquisición das competencias e do 

logro dos obxectivos da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, os 

estándares de aprendizaxe que se recollen no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

1.A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada 

segundo as distintas materias, terá un carácter formativo e será un instrumento 

para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. 

 
2.O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se a alumna ou o 

alumno logrou os obxectivos e alcanzou o adecuado grao de adquisición das 

competencias corres- pondentes. 

 
3.O alumnado que non supere algunha materia, logo da avaliación final do 

período ord inario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a 



realizar unha proba  extraordinaria nas datas que se determinen na norma que 

estableza o calendario escolar para cada curso. 

 
4.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. 

 
5.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 realiza- ción da avaliación de acceso á universidade e 

das probas extraordinarias. 

 
6.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. 

 
7.Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións 

nu- méricas de cero a dez sen decimais e consideraranse negativas as 

cualificacións inferiores a cinco. Cando o alumnado non se presente ás probas 

extraordinarias consignarase non presentado/a (NP). 

 
8.A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións 
e os acordos acadados referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 
 

9.As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á 

titulación do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a todas as que 

incidan no proceso educativo do alumnado. De non existir unanimidade no 

equipo docente, a toma de deci- sións requirirá o acordo favorable da maioría 

simple dos seus membros. 

 

 

 
CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN 1º DE 



BACHARELATO 
 

1. Ao finalizar o primeiro curso da etapa e como consecuencia do proceso de 

avaliación, o equipo docente de cada alumna ou alumno adoptará a decisión 

sobre a súa promoción ao segundo curso. 

 
2. As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de 

bachare- lato 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 

a alumna ou o alumno deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de 

materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e 

Literatura, con independencia de que as alumnas e os alumnos poidan cursar máis 

materias do devandito bloque. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI do 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, estará condicionada á superación das 

correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por 

implicar continuidade. 

 
Non obstante, o alumnado poderá matricularse de materias troncais de opción 

ou específicas de segundo curso sen cursar a correspondente materia de 

primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que a alumna 

ou o alumno reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento 

a materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar a materia de primeiro 

curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será 

computable para os efectos de modificar as condicións en que acadou a 

promoción a segundo. 

 



6. 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 ma- terias 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. 

 

CONCRECIÓN DOS CRITERIOS PARA A OBTENCION DO TÍTULO DE 
BACHAREL: 

 
1. O título de bacharel acredita o logro dos obxectivos establecidos para a 

etapa e a adquisición das competencias correspondentes. 
 

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

 
3. 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 conside rarase a nota numérica obtida na materia non 

superada. 

 

O título de bacharel será único e expedirase con expresión da modalidade 

cursada  e da nota media obtida, que se obterá calculando a media aritmética das 

cualificacións de todas as materias cursadas, expresada nunha escala de 0 a 10 

con dous decimais, redon deada á centésima. 

 
Para os efectos do cálculo da nota media para o alumnado que cambia de 

modalidade ou de materia en segundo curso, só se terán en conta as 



cualificacións das materias  cursadas que como mínimo se requiran para a 

obtención do título pola modalidade pola que se remata. 

 
OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL DENDE OUTRAS ENSINANZAS 

 
1. O alumnado que teña o título de técnica ou técnico en formación profesional 

poderá obter o título de bacharel pola superación das seguintes materias: 

 
a) Filosofía. 

 
b) Historia de España. 

 
c) Lingua Castelá e Literatura I e II. 

 
d) Lingua Galega e Literatura I e II. 

 

e) Primeira Lingua Estranxeira I e II. 
 

 

2. Ademais das citadas no punto anterior, cumprirá que este alumnado teña 

superadas as seguintes materias, en función da modalidade do título que desexe 

obter: 

 
– Modalidade de Ciencias: Matemáticas I e II. 

 
– Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: 

 
• Para o itinerario de Humanidades, Latín I e II. 

 
• Para o itinerario de Ciencias Sociais, Matemáticas aplicadas ás Ciencias 

Sociais I e II. 

 
– Modalidade de Artes: Fundamentos da Arte I e II. 

 
Para otros ensinos seguirase o recollido nesta orde de 25 de xaneiro do 2022 

 

 

 

 

 

CONCRECIÓN DA MATRÍCULA DE HONRA ESO/BACH/FP/ESO 
 

1. 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 men-ción de matrícula de honra. A devandita mención poderá 



concederse, como máximo, a un   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. 

 
2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos 

documentos de   avaliación da alumna ou do alumno. 

 
No caso de empate ou no caso de haber máis alumnas/os que matrículas se 
poidan conceder, aplicaranse os seguintes criterio de adxudicación: 
 
En 4º de ESO: 
 

1. Utilizar a nota media de 4º da ESO 

2. Utilizar a nota media de 3º da ESO 

3. Utilizar a nota media de 2º da ESO 

4. Utilizar a nota media de 1º da ESO 

5. Por sorteo 

 

 

BACHARELATO: 
 
 

1. 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 matri- culado 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. 

 

 
2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos 

documentos de avaliación da alumna ou do alumno. 

 
3.No caso de empate ou no caso de haber máis alumnas/os que matrículas se 
poidan conceder, aplicaranse os seguintes criterio de adxudicación: 



 
1.Utilizar a nota media da Etapa de Bacharelato 
2.Ter en conta o número de materias cualificadas con 10 en 2º de Bacharelato 
3.Ter en conta o número de materias cualificadas con 10 en 1º de Bacharelato 
4. Sorteo 
 
 

CICLOS FORMATIVOS 
 

 

Segundo a Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema 

educativo no curso 2021/22, no punto vixésimo segundo se indica: “Consonte ao 

establecido no artigo 26.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, os alumnos e alumnas 

que obteñan unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos 

poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención de 

matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno 

ou da alumna.” 

O criterio para obter a matrícula de honra en caso de ter varios casos de 

alumnado con cualificación superior a nove será a maior nota final do ciclo 

contando ata 2 cifras decimais. 

  En caso de empate, seguiranse os seguintes criterios por orde de aplicación. 

        a)Maior nota media en 2º curso do ciclo formativo 

 b) Maior nota media en 1º curso do ciclo formativo 

c)Maior número de módulos calificados con 10 no 2º curso do ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REFERENTE AO ALUMNADO QUE CURSA 

PMAR NO CURSO 2021-22 



 

1. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as 

competencias e os obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os 

criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe avaliables 

das materias que conforman os ámbitos. Esta avaliación será continua e 

diferenciada, segundo os ámbitos do programa e as materias. 

 
2. O alumnado que curse no 2021-2022 o terceiro curso de educación 

secundaria obrigatoria nun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

acadará a promoción ao  cuarto curso se cumpre as condicións de promoción que 

se establecen no artigo 8 da orde de 25 de xaneiro do 2022 para a educación 

secundaria obrigatoria. 

 
3. O alumnado que no 2021-2022 cursase o segundo curso de educación 

secundaria obrigatoria nun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

poderá incrporarse de xeito automático ao primeiro curso dun programa de 

diversificación curricular no curso 2022-2023. Así mesmo, poderao facer quen 

finalizase o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria nun programa de 

mellora da aprendizaxe e do rendemento e non estea en condicións de acadar a 

promoción a cuarto curso, sempre que a incorporación ao programa lle permita 

obter o título dentro dos límites de idade establecidos no artigo 4.2 da Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo en conta así mesmo a prolonga- ción 

excepcional da permanencia na etapa que prevé a propia lei no artigo 28.5. 

 
O equipo docente poderá propor que, para o curso 2022-2023, se incorporen ao 

primeiro curso dun programa de mellora de aprendizaxe e do rendemento as 

alumnas e os alumnos que finalicen o primeiro curso de educación 

secundaria obrigatoria no cur- so 2021-2022 e que, repetindo algunha vez con 

anterioridade, non estean en condicións de acadar a promoción a segundo, se 

se estima que esta medida pode resultar conveniente para o seu progreso 

educativo. No curso 2023-2024 este alumnado poderá incorporarse de xeito 

automático ao primeiro curso dun programa de diversificación curricular. 

 

 

A Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, 

do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006,do 3 de maio, de educación 



establece no seu artigo 51 que o alumnado que promova 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. 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 

1. A incorporación aos programas de diversificación curricular rexerase polo 

establecido no artigo 61 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se 

desenvolve o Decre- to 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensi- nanzas establecidas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 
2. Ademais do anterior, tamén se poderá incorporar aos programas de 

diversificación curricular o alumnado que curse a educación secundaria 

obrigatoria nun programa de me- llora da aprendizaxe e do rendemento durante 

os cursos 2021-2022 e 2022-2023, nos termos que se recollen nos puntos 3 e 4 

da disposición adicional primeira desta orde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DO PLAN 

ESPECÍFICO PARA O ALUMNADO CON MATERIAS 

PENDENTES E ALUMNADO QUE PERMANECE UN 



ANO MÁIS NO MESMO CURSO 
PL ESPECCO PARA O ALUMNADO CON MATEOS PARAALABORACIÓN 

Ao inicio de curso Xefatura de Estudos comunicará aos Xefes dos Departamentos 

Didácticos a relación de alumnado con materias do seu departamento sen superar. 

Os Xefes de Departamentos farán chegar aos profesores que imparten a/s 

materia/s que o alumno/a ten pendente de superar a relación de alumnado coa 

materia pendente. 

O profesorado que imparte a materia obxecto de recuperación elaborará, baixo 

as directrices do departamento didáctico, un Plan de Reforzo individualizado que 

terá como referente os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das 

competencias. 

O Plan de Reforzo incluirá cando menos os seguintes apartados: 

a. Identificación do alumno/a. 

b. Información relevante sobre a materia/s sen superar. 

c. Currículo a desenvolver, especificando os criterios de avaliación. 

d. Estratexias metodolóxicas. 

e. Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 

f. Tarefas a realizar e temporalización das mesmas 

g. Seguimento e avaliación 

h. Acreditación da información á familia 

O titor/a recopilará os Plans de Reforzo dos seus titorandos e encargarase de 

facer chegar ás familias o contido dos mesmos tras a Xunta de Avaliación Inicial. 

En cada sesión de avaliación celebrada ao longo do curso farase un seguimento 

dos Plans de Reforzo de cada alumno/a e realizaranse os axustes que procedan 

que quedarán reflectidos na documentación do correspondente departamento 

didáctico e nas actas da xunta de avaliación. 

 

Na sesión de avaliación final decidirase sobre a avaliación de materias 

pendentes de cada alumno/a. Para superar a materia pendente, o alumno/a 

deberá obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente, o que se terá 

en conta para os efectos de promoción e/ou titulación. 

Na sesión de avaliación ordinaria onde se tome a decisión de que o alumno 

permaneza un ano máis no mesmo curso o equipo docente, coordinado polo 

titor/a, elaborará un informe onde se especifiquen os seguintes aspectos: 

 Datos de identificación do alumno/a. 

 Relación de necesidades educativas que motivan a repetición de 
curso. 

 Medidas ordinarias de atención á diversidade aplicadas. 



 Oferta de medidas extraordinarias de atención á diversidade, se 

fose o   caso. 

Estes informes serán custodiados por Xefatura de Estudos e servirán de 

referente para elaborar ao inicio do curso seguinte o Plan Específico 

Personalizado para alumnado que permanece un ano máis no mesmo curso. 

No caso dos ciclos formativos, a través do equipo docente, desenvolverá o 

currículo mediante a elaboración das programacións didácticas, prestando 

especial atención a determinar e planificar as actividades de reforzo e mellora 

que lle permitan ao alumnado superar os módulos profesionais pendentes. 

 
 

Alumnado que permanece un ano mais no mesmo curso. 
 

Ao inicio de curso o equipo docente coordinado polo titor/a, tomando como 

referente a información do equipo docente do curso anterior elaborará o Plan 

Específico Personalizado para alumnado que permanece un ano máis no 

mesmo curso, que se desenvolverá ao longo de todo o curso. 

Este plan incluirá alomenos os seguintes apartados: 

a. Identificación do alumno/a. 

b. Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición 

de  curso. 

c. Medidas ordinarias de atención á diversidade aplicadas o curso    

anterior. 

d. Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu 
desenvolvemento. 

e. Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 

f. Oferta de medidas extraordinarias, de ser o caso. 

g. Acreditación da información á familia. 
 
Tras a Xunta de Avaliación Inicial o titor/a fará chegar á familia a información do   

Plan Individualizado proposto para o seu fillo/a  

 

APROBADO POLO CLAUSTRO DO IES TERRA DE TRASANCOS  O DÍA   7  DE 

ABRIL DO 2022



Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 

 
DOCUMENTO DE RECLAMACIÓN PARA O ALUMNADO ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS ESO/BACH 

 

ASUNTO: Reclamación Cualificacións Finais ESO/ 1º BAC. DATA: 

DESTINATARIO: XEFATURA DE ESTUDOS DO IES TERRA DE TRASANCOS 

 
 

ALUMNO/A  DNI: 
Persoa que formula a reclamación 
e relación coa alumna/o * 

 DNI: 

Enderezo a efectos de notificación  

MATERIA  

NIVEL/CURSO: □1º ESO □2º ESO □3º ESO □4º ESO □1º BAC 
 

Segundo a ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á 

obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións 

obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en 

educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 

 

Visto que a cualificación dada na citada materia e nivel foi a seguinte: , 

comunicada con data , e estando en desacordo coa mesma, formúlase a 

presente reclamación en base aos seguintes feitos: 

 

Feitos/Motivos alegados na reclamación 

□ a) A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do 
alumnado non foi adecuada aos contidos e criterios de avaliación recollidos na 
correspondente programación didáctica. 

□ b) Os procedementos e instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, 
conforme ao sinalado na programación didáctica. 

□ c) A aplicación dos criterios de cualificación e avaliación establecidos na programación 
didáctica para a superación da área ou materia non foi correcta. 

 
 

Adicionalmente aos feitos alegados, fago tamén constar as seguintes consideracións: 

 

Documentación achegada: 

 

 
En , a de de 202 

O/a alumno/a ou persoa reclamante 

Asdo:    
 

* A reclamación será formulada polo/a alumno/a no caso de ser maior de idade e por pai/nai/titor/a en 
caso de ser menor de idade.

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
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Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
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RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS 

INFORME DO DEPARTAMENTO DE    
 

En Narón, ás horas do de de 202 , reúnense os membros do 

departamento que se citan deseguido, para tratar a revisión da cualificación final outorgada polo/a 

profesor/a ao/a alumno/a    de           curso de    

 

Recibida da xefatura de estudos do centro, en prazo e forma, a reclamación en primeira instancia 

sobre a cualificación final outorgada ao/a alumno/a arriba indicado, este departamento, logo de 

examinar as actuacións seguidas no proceso de avaliación do/a alumno/a, no marco da programación 

didáctica, informa o seguinte: 

1.- Analizada a adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se realizou a avaliación 

do proceso de aprendizaxe do/a alumno/a reclamante, en relación co establecido na programación 

didáctica, conclúese que a súa correspondencia é a que se indica a continuación: 
 

Elemento da Programación Corresponden cos 

establecidos na PD 

Non se corresponden 

(citalos e indicar Nº de páxina da PD) 

Contidos   

Criterios de avaliación   

 
2.- Analizados os procedementos e instrumentos de avaliación aplicados ao/a alumno/a reclamante 

en relación co sinalado na programación didáctica, dedúcese que □ si foron / □ non foron 

correctamente desenvoltos(pódese engadir documento xustificativo) 
 

3.- Analizada a aplicación dos criterios de cualificación, comprobando que estes se correspondencos 
establecidos na/s páxina/s     

da PD, estímase que □ si foron / □ non foron correctamente desenvoltos (pódese engadir 

documento xustificativo) 
 

Considerando a información obtida da análise dos elementos anteriores, os membros do 
Departamento acordan por unanimidade / maioría 

 

 

Sinatura do Xefe de Departamento e dos 
demais membros do mesmo 

 
A/A XEFA DE ESTUDOS IES TERRA 
DE TRASANCOS 

□ Ratificar a cualificación anteriormente outorgada. 

□ Modificar a cualificación de outorgada na sesión de avaliación final pola de    

Asistentes: 
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