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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Horario de avaliacións do 2º trimestre, curso 2022/23 

23 febreiro Solicítase ao profesorado que teña realizadas tódalas probas coa antelación 

suficiente para seren reflectidas as cualificacións no XADE, ao mesmo tempo que 
teña introducidas tódalas cualificacións coa antelación suficiente (24h antes) para a 

celebración con normalidade das xuntas de avaliación, co fin de seren evitados 

retrasos 

 Entrega de informes de avaliación 
o 24 de febreiro, ás 12:15 horas, polas persoas titoras en cadansúa aula 

(os informes de avaliación que non sexan recollidos serán depositados na conserxería) 

17:00 2º BTO A 25’ 

17:25 2º BTO B 40’ 

18:05 2º BTO C 40’ 

18:45 2º BTO D 25’ 

19:10 ---  

Aula Música  

Indicacións 

• Todo o alumnado deberá ser cualificado, non existe a posibilidade de non cualificar 
• Prégase rigor na duración das sesións para evitar retrasos 
• Por respecto a tódalas persoas das xuntas de avaliación, non se pode cambiar a orde do alumnado 
• É recomendable estar no centro entre 20 e 30 minutos antes de cada sesión por se podemos ir 

adiantando as avaliacións 

• Lembra consultar os seguintes documentos para ser resolta calquera dúbida antes da celebración 
das avaliacións: 

o DC73XA06G - Xuntas de Avaliación, instrucións para o profesorado 
o DC73XA04G - Xuntas de avaliación, instrucións para as persoas titoras  
o DC73XA05G - Xuntas de avaliación, instrucións para o persoal auxiliar administrativo 
o DC73XA03G - Xuntas de avaliación, instrucións para o persoal subalterno 

• Todo o profesorado que imparte docencia en cada grupo participará en cadansúa reunión de xunta 
de avaliación, inclusive os apoios ou reforzos, os agrupamentos flexibles, específicos e as exencións 

Normativa 

• Estatal 
o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato 

o Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la 
Formación Profesional 

• Autonómica 
o DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia 
o ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, de ESO e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 
o RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que 

se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, 
ESO e bacharelato no curso académico 2022/23 

Asdo.: A xefa de estudos. Dª Rosa García Otero 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/153

