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I.2   Marco Le  xislativo  

 Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación
secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE 29/01/2015).

 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 (DOG 
29/06/2015)

 RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19)

 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. 
(DOG, 11/03/2021).

 RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021  , da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no
curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).

  IES VirXe do Mar Noia                                                                                                                                                     1

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210630/AnuncioG0598-180621-0003_gl.pdf


 Resolución do 10 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para a adopción de 
medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da 
COVID-19

 Orde de 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 (DOG 11-2-22) 

I.6   Avaliación 

I.6.1   Procedeme  ntos e instrumentos de avaliación     

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. A aprendizaxe do alumno
debe  ser  avaliada  sistemática  e  periodicamente,  tanto  para  medir  individualmente  os
coñecementos e competencias adquiridas como para introducir no proceso educativo cantas
modificacións sexan precisas se a situación o require. Se partimos de que as competencias
clave supoñen unha aplicación real  e  práctica de coñecementos,  habilidades e actitudes,  a
forma de comprobar  ou  avaliar  se  o alumno as  adquiriu  é  reproducir  situacións máis reais
posibles de aplicación,  e nesas situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe
acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas.

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria será
continua, formativa e integradora.

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o
caso da avaliación sumativa,  realizada en diferentes  momentos do curso e que temos que
identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso).
Haberá outras avaliacións, como a inicial e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que
ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no
carácter orientador e de diagnóstico do ensino.

Atendendo  ós  diferentes  criterios,  o  currículo  propón  unha  serie  de  ferramentas  que  nos
permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a
observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en consideración tódalas
producións  para  o  desenvolvemento,  tanto  de  carácter  individual  como  de  grupo:  traballos
escritos,  presentacións  orais  e  debates,  actividades  de  clase,  lecturas  e  resumos,
investigacións,  actitude  de  aprendizaxe,  precisión  na  expresión.  E  en  canto  á  avaliación
sumativa,  as  probas  escritas  trimestrais  e  as  finais.  En  todo  caso,  os  procedementos  de
avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia
avaliación.
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I.6.2   Criterios de cualificación

Os membros do Departamento avaliarán o grao de consecución dos obxectivos por parte do
alumnado por medio da observación do seu desempeño diario na realización das tarefas, e
dunha serie de probas que abarcarán as distintas destrezas e que suporán nas cualificacións
parciais e nas finais  as porcentaxes que se detallan a continuación:

A destreza oral será avaliada en base ao traballo diario na clase, e aos rexistros en distintos
formatos que os profesores lle poidan encomendar ao alumnado. 

No que respecta á avaliación extraordinaria de bacharelato, e debido ás restricións impostas
polo exiguo do calendario de exames, as porcentaxes serán as  seguintes para todos os niveis:

Writing: 40%
Speaking: ----
Grammar tests:  40%
Reading: 20%
Listening: ----

En canto  aos criterios  que o profesorado aplicará  para  a  cualificación  das distintas  probas
escritas e orais, serán os que se recollen nas seguintes follas:

Writing Assessment Sheet_ESO
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1º e 2º ESO 3º e 4º ESO Bacharelato
Writing 25% 25% 30%
Speaking 15% 20% 20%
Grammar tests 35% 30% 25%
Reading 15% 15% 15%
Listening 10% 10% 10%



Writing Assessment Sheet_Bacharelato

Speaking Assessment Sheet   3º-4º ESO/Bacharelato
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Speaking Assessment Sheet   1º-2º ESO 

I.6.3 Sesións de avaliación

I.6.3.1      ESO  
Segundo o disposto nos apartados 7 e 8 do capítulo III da Orde da Consellería 

de Educación do 25 de xaneiro de 2022, ao longo do curso realizaranse para cada grupo 
tres sesións de avaliación parciais e unha avaliación final. No período abranguido entre a 
terceira avaliación parcial e a avaliación final, o alumnado que non acadase o aprobado 
realizará tarefas específicas naquelas destrezas nas que a súa cualificación non acadase o 
cincuenta por cento e que estarán recollidas nun informe individualizado que elaborará o 
profesor responsable do grupo. Antes da sesión de avaliación final o alumnado realizará 
unha proba que incluirá unicamente estas destrezas. As cualificacións obtidas farían media 
coas das destrezas xa aprobadas na terceira avaliación parcial.

No caso do alumnado que resultase aprobado na terceira avaliación parcial, no 
período abranguido entre esta e a avaliación final, levará a cabo tarefas de reforzo e 
ampliación prescritas polo profesorado, e terá a opción de presentarse a unha proba 
naquelas destrezas que considere oportunas ao fin de mellorar a cualificación obtida na 
terceira avaliación.

I.6.3.2      Bacharelato  

No Bacharelato, e atendendo ao recollido nos puntos 3,4,5 e 6 do capítulo IV da 
 ORDE do 25 de xaneiro de 2022, ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres 
sesións de avaliación parciais e unha avaliación final que poderá coincidir coa avaliación final do
período ordinario. O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período 
ordinario, 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. 
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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 no caso do alumnado que non acadaran o aprobado na avaliación final 
ordinaria, e a actividades de apoio, reforzo, e ampliación para o alumnado que si superase a 
materia ao final do período ordinario.

No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a realización da avaliación 
final ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias,  impartiranse clases co fin
de preparar o alumnado para a realización da avaliación de acceso á universidade e das probas
extraordinarias 
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