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1. ANTECEDENTES LEXISLATIVOS 
 

• Orde do 25 de xaneiro de 2022 (DOG Venres, 11 de febreiro 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. 

• Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se 
precisan aspectos da 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, para o curso 2021-2022. 

• Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o decreto 229/2011 do 7 de 
decembro , polo que se regula á atención á diversidade. 

 

2. AVALIACIÓN ESO (3ª AVALIACIÓN PARCIAL E FINAL) 
 

2.1. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA/S MATERIAS SUPERADAS 
NAS TRES AVALIACIÓNS (1ª, 2ª e 3ª) 

 O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase 
a actividades de ampliación. 

Criterios de cualificación: 

- Estas actividades de ampliación servirán para redondear á alza a nota media 
obtida das tres avaliacións.  

- No caso de non asistir a clase e/ou non realizar as actividades encomendadas 
poderá rebaixarse a nota media correspondente ao curso nun punto. 

- Polo tanto, na terceira avaliación parcial non se aplicarán redondeos á nota 
obtida na avaliación parcial. 

 

2.2. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA/S MATERIAS NON 
SUPERADAS NALGUNHA DAS TRES AVALIACIÓNS. 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase 
a actividades de apoio, reforzo e recuperación da/s avaliacións non superadas que 
servirán para a superación da materia. A profesora marcará aos alumnos/as as 
actividades máis relevantes que se deben preparar para a proba escrita ou tarefas 
avaliables de recuperación. 
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Criterios de cualificación: 

- 50 % nota da proba escrita, 50% nota das actividades/tarefas asignadas. No caso 
de non asistir a clase e/ou non realizar as actividades encomendadas poderá 
rebaixarse a  nota final da/s avaliación/s non superadas en un punto. 

2.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase 
a actividades de ampliación, apoio, reforzo e recuperación da/s avaliacións non 
superadas que servirán para a superación da materia. A profesora marcará aos 
alumnos/as as actividades máis relevantes que se deben preparar para a proba escrita 
ou tarefas avaliables de recuperación. 

Criterios de cualificación: 

- 50 % nota da proba escrita, 50% nota das actividades/tarefas asignadas. No caso 
de non asistir a clase e/ou non realizar as actividades encomendadas poderá 
rebaixarse a  nota final da/s avaliación/s non superadas en un punto. 

 

3. AVALIACIÓN 1º BACHARELATO (3ª AVALIACIÓN 
PARCIAL, FINAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA) 

 

3.1. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA/S MATERIAS SUPERADAS 
NAS TRES AVALIACIÓNS (1ª, 2ª e 3ª). AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA. 

 

 O período abranguido entre a 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 e ampliación que servirán para redondear á alza a nota 
media obtida das tres avaliacións. 

Criterios de cualificación: 

- As actividades de ampliación poderán sumar ata un 10% sobre a nota final da 
avaliación parcial. 

- Polo tanto, na terceira avaliación parcial non se aplicarán redondeos á nota 
obtida. 

- En ningún caso os alumnos que teñan superada a avaliación parcial poderán 
presentarse a unha proba final para acadar máis nota. 
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-  No caso de non asistir a clase e/ou non realizar as actividades encomendadas 
poderá rebaixarse a  nota final  en un punto. 

3.2. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA/S MATERIAS NON 
SUPERADAS NALGUNHA DAS TRES AVALIACIÓNS. AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

O período abranguido entre a avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo 
dedicarase á preparación e á realización das probas extraordinarias, e a actividades de 
apoio, reforzo e recuperación da/s avaliacións non superadas que servirán para a 
superación da materia. A profesora marcará aos alumnos/as as actividades máis 
relevantes que se deben preparar para a proba escrita ou tarefas avaliables de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: 

- 80% nota da proba escrita, 20% nota das actividades/tarefas.   

- No caso de non asistir a clase e/ou non realizar as actividades encomendadas 
poderá rebaixarse a  nota final da avaliación extraordinaria en un punto. 

3.3. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA MATERIA PENDENTE 
 

Realizarase un seguimento dos alumnos coa materia pendente do curso anterior. Os/As 
alumnos/as deben ter entregadas todas as tarefas asignadas antes do  29 de Abril , en su 
defecto o 10 de maio de 4 a 5 e media realizaranse as probas de avaliación final ordinaria . 

Criterios de cualificación: 

- 50% nota da proba escrita, 50% nota das actividades.   

 

 

4. AVALIACIÓN 2º BACHARELATO (3ª AVALIACIÓN 
PARCIAL, FINAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA) 

 

4.1. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA/S MATERIAS SUPERADAS 
NAS TRES AVALIACIÓNS (1ª, 2ª e 3ª). AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA. 

 

 O período abranguido entre a avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo 
dedicarase á preparación da ABAU. 
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4.2. MEDIDAS A APLICAR AOS ALUMNOS/AS COA/S MATERIAS NON 
SUPERADAS NALGUNHA DAS TRES AVALIACIÓNS. AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

O período abranguido entre a avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo 
dedicarase á preparación e á realización das probas extraordinarias, e a actividades de 
apoio, reforzo e recuperación da/s avaliacións non superadas que servirán para a 
superación da materia. A profesora marcará aos alumnos/as as actividades máis 
relevantes que se deben preparar para a proba escrita ou tarefas avaliables de 
recuperación. 

Criterios de cualificación: 

- 80% nota da proba escrita, 20% nota das actividades/tarefas.   

 

 

 

 

 

     En Lugo a a 6 de Abril de 2022 

      

 

Asdo. Lara Oliveros Ben. 

(Departamento de Economía) 


