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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Xuntas de avaliación, indicacións para as persoas titoras, 2022/23 
Cuestións previas 

• As sesións teñen unha duración variable segundo o grupo e nivel, polo que se recomenda “conducir 

ben” o desenvolvemento de cada unha para evitar retrasos acumulativos ao longo da tarde. 

• Todo o profesorado xa está informado da necesidade de seren introducidas as cualificacións no 
Excel (competencias) e no XADE (cualificacións) coa antelación suficiente para o correcto 

desenvolvemento das xuntas de avaliacións, de tódolos xeitos nunca está de máis botarlles unha 

man aos que a precisen. 

• O persoal subalterno deberá ter preparada a aula de música onde se celebrarán as xuntas; no seu 

defecto encargarase a persoa titora coa axuda do resto do equipo docente e/ou do equipo directivo 

que estea de garda. 

• Non se farán copias das actas de avaliación por mor da Ley de protección de datos.  Só no caso de 

teren problemas cos medios informáticos, disporase dunha copia para a persoa titora. 

• O persoal auxiliar administrativo facilitará na aula de música en dúas bandexas en soporte papel as 
actas de asistencia (informe predefinido AL972 ou SE989) co fin de seren reflectidas as ausencias 

de profesorado; no seu defecto encargarase de imprimila a persoa titora. 

Desenvolvemento das xuntas de avaliación 

• No caso das avaliacións iniciais, deberemos cubrir o informe de avaliación inicial facilitado pola 
xefatura de estudos en colaboración co departamento de orientación. 

• No resto de avaliacións iníciase a xunta de avaliación acendendo o canón e accedendo ao XADE coa 
opción Alumnado > Xestión de alumnado > Busca onde seleccionaremos o curso e grupo, dámoslle 

a “buscar” e despois imos á opción de Avaliación; aquí poderemos visualizar tódalas cualificacións, 

ao mesmo tempo poderemos modificalas seleccionando a avaliación e dándolle ao botón de avaliar 

(abaixo).  Poderemos ir avanzando na listaxe de alumnado dándolle aos seus nomes (á esquerda). 

Podemos ampliar e reducir a visualización coa combinación “ctrl + a rodiña do rato”. 

• Todo o alumnado deberá ser cualificado; NON existe a posibilidade de non cualificar 

• Lémbrase a necesidade de cumprimentar nas avaliacións FINAL, ORDINARIA e EXTRAORDINARIA: 

Se promociona ou non promociona Se titula ou non titula  

• Se a persoa titora non puidera coordinar a xunta de avaliación poderao facer calquera persoa 
membro do equipo docente ou calquera membro do equipo directivo que estea de garda.  Ao 

respecto terán en conta as ausencias por mor da aplicación do réxime de permisos e licenzas. 

• Poderase pasar a acta de asistencia en calquera momento 

• A maiores e antes de rematar o curso en xuño, deberemos cubrir o consello orientador para o 

alumnado de 2º e 4º da ESO: 

o Prégase que se organicen as persoas titoras para a súa cumprimentación durante as 
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sesións de avaliación no XADE pois ao remate, serán impresos polo persoal auxiliar 

administrativo xunto aos informes de avaliación. 

Finalización das xuntas de avaliación 

• Ao rematar a xunta de avaliación, poderase apagar o canón e máis o portátil para “descansar” os 

mesmos e así evitarmos ruídos, calor e custe enerxético. 

• Porase a acta de asistencia na 2ª bandexa da aula de música (a derradeira persoa titora da tarde 

entregáraas todas asinadas na mesa da persoa auxiliar administrativa).  

• O último día de cada unha das convocatorias das xuntas de avaliación, o persoal auxiliar 

administrativo imprimirá os informes de avaliación (informe predefinido AL009), estando 

dispoñibles (co carimbo oficial) nas oficinas a partir das 11:30 horas do: 

 Avaliacións do 1º trimestre: 2 de decembro Avaliacións ordinarias 2º BTO: 18 de maio  

 Avaliacións 2º BTO do 2º trimestre: 24 de febreiro Avaliacións ordinarias 1º BTO: 9 de xuño  

 Avaliacións ESO e 1º BTO do 2º trimestre: 17 de marzo Avaliacións finais e extraordinaria: 26 de xuño  

• Logo das avaliacións finais en 2º e 4º da ESO, o persoal auxiliar administrativo imprimirá os 
consellos orientadores (informe predefinido AL929), estando dispoñibles (co carimbo oficial) nas 
oficinas a partir das 11:30 horas do: 

 Avaliacións finais: 26 de xuño  

• Os informes de avaliación e, de se-lo caso, os consellos orientadores, serán entregados conforme 
ás instrucións dadas polo equipo directivo 

• Procederase co asinado de actas na mesa de reunións da xefatura de estudos a partir das 12 horas 
conforme ao seguinte: 

 Tódalas avaliacións   

 24h despois da entrega dos informes de avaliación  

Normativa 

• 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, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. 

• DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Grazas pola túa atención e colaboración 

Asdo.:  A xefa de estudos 

Dª Rosa García Otero 


