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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Xuntas de avaliación, indicacións para o profesorado, curso 2022/23 

Cuestións previas 

• Solicítase ao profesorado que teña realizado tódalas probas coa antelación suficiente para seren  
reflectidas as cualificacións coa antelación suficiente para a celebración con normalidade das 

xuntas de avaliación, co fin de seren evitados retrasos.  Estas son as datas límite: 

 Avaliacións iniciais: 23 de setembro   

 Avaliacións do 1º trimestre: 25 de novembro Avaliacións ordinarias 2º BTO: 15 de maio  

 Avaliacións 2º BTO do 2º trimestre: 17 de febreiro Avaliacións ordinarias 1º BTO: 2 de xuño  

 Avaliacións ESO e 1º BTO do 2º trimestre: 10 de marzo Avaliacións finais e extraordinaria: 21 de xuño  

• Debemos comprobar se temos establecidos correctamente os permisos de acceso no XADE; para 

iso, simplemente temos que probar se podemos meter cualificacións en calquera dos grupos que 
temos asignados. Se os permisos de XADE están ben configurados, non poderemos meter as 

cualificacións noutros grupos ou materias/ámbitos, agás o profesorado titor. Ante calquera 

eventualidade comunicádeo ao persoal auxiliar administrativo coa suficiente antelación. 

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

• O asinado de actas será na mesa de reunións da xefatura de estudos a partir das 12 horas do: 

 Tódalas avaliacións   

 24h despois da entrega dos informes de avaliación  

Introdución das competencias no Excel da sala de profesorado 

• Nas avaliacións iniciais, procederase coa avaliación por competencias dentro da autonomía de cada 
departamento; no 1º trimestre incorporaremos a pilotaxe de 2º e 4º da ESO (LOMCE), no 2º 
trimestre incorporaremos a pilotaxe de 1º e 3º da ESO (LOMLOE) coa fin de poder avaliar toda a 
ESO nas convocatorias ordinaria e extraordinaria, conforme á normativa vixente 

• Utilizarase a ferramenta deseñada neste centro (Excel nos ordenadores da sala de profesorado) 

• Con toda esta información, as persoas titoras, en colaboración co resto do equipo docente, 
cumprimentará o informe de avaliación inicial baseado fundamentalmente nas competencias clave 
que serve de punto de partida para o consello orientador que deberemos cumprimentar ao final 
de curso. 

Introdución das cualificacións no XADE 

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

• Introducimos as cualificacións da nosa área ou materia en Alumnado > Grupos > Grupos simples > 

Aval. Continua conforme ás seguintes premisas: 
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o Seleccionamos o grupo, a nosa materia ou ámbito, a avaliación e dámoslle a “avaliar”. 

o As cualificacións poderán ser: 

 ESO  numéricas, números enteiros do 1 ao 10.  No seu caso indicaremos se se 

aplicou un reforzo educativo (RE) ou ben unha adaptación curricular significativa 

(AC) mediante a opción da “lupiña” á dereita das cualificacións. 

 Bacharelato  numéricas, números enteiros do 0 ao 10 

 Non presentados 

• 1ª e 2ª avaliación  Porase un 1 (na ESO) ou 0 (no bacharelato) 

• Convocatoria 3ª av./ordinaria  Porase un 1 (na ESO) ou 0 (no bacharelato) 

• Convocatoria final/extraordinaria  Porase NP 

Criterios de promoción na ESO 

• O alumnado promocionará de curso no caso de superar tódalas 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, sempre que se 

cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

o Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias e ámbitos sexa 

igual ou superior a cinco. 

o Que a suma dos períodos lectivos semanais das materias ou dos ámbitos con avaliación 

negativa non sexa superior a dez. Para estes efectos, non se considerarán as materias 

pendentes de cursos anteriores nin as horas de libre disposición. 

o Que o equipo docente considere que as materias ou os ámbitos con avaliación negativa 

non lle impiden seguir con éxito o curso seguinte. 

o Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación. 

o Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa 

evolución académica. 

• O alumnado que acade a promoción de curso con materias ou ámbitos sen superar deberá seguir 

un plan de reforzo en cada unha desas materias ou ámbitos, destinado á súa recuperación e á súa 

superación. 

• 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.   

• Estas condicións recolleranse nun plan específico personalizado con cantas medidas se consideren 
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adecuadas para este alumnado. 

Criterios de titulación na ESO 

• O alumnado titulará no caso de superar tódalas materias ou os ámbitos cursados. Ademais, 

sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

o Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias e ámbitos en 

que estea matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

o Que a xuízo do equipo docente adquirira as competencias clave establecidas no perfil 

de saída. 

o Que a xuízo do equipo docente alcanzase os obxectivos da etapa. 

o Para estes efectos, nos criterios de titulación establecidos polos centros docentes non 

se poderán fixar número nin tipoloxía de materias non superadas. 

Criterios de promoción no bacharelato 

• O alumnado promocionará cando supere tódalas materias cursadas ou teñan avaliación negativa 

en dúas materias como máximo. 

• O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias pendentes deberá matricularse 

delas e cursalas ao longo do curso. Os centros docentes organizarán as consecuentes actividades 

de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes no marco organizativo que 

estableza a consellería con competencias en materia de educación e tendo en conta que a 

avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de segundo curso. 

• O alumnado que ao termo do segundo curso teñan avaliación negativa nalgunhas materias poderán 

matricularse delas sen necesidade de cursaren de novo as materias superadas (materias soltas) ou 

poderán optar, así mesmo, por repetir o curso completo. Neste último caso, non se manterán as 

cualificacións das materias do devandito curso que tiverse superado previamente. 

Criterios de titulación no bacharelato 

• O alumnado titulará no caso de superar tódalas materias dos dous cursos. Ademais, cunha 

materia sen superar e sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

• Que o equipo docente considere que alcanzou as competencias clave e os obxectivos vinculados 

a ese título. 

• Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do 

alumno na materia.  Considerarase inasistencia continuada cando a alumna ou o alumno alcance o 
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cuádruple de faltas inxustificadas que o número de clases semanais da devandita materia (+/- un 

mes). 

• Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa 

avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 

• Que a media aritmética das cualificacións obtidas en tódalas  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 da cualificación final da etapa, 

considerarase a nota numérica obtida na materia non superada. 

(setembro) Elaboración dos informes de avaliación inicial 

• Estes documentos entregaranse antes da celebración das citadas avaliacións ás persoas titoras, 

logo da cumprimentación de datos esenciais por parte da secretaría e do departamento de 

orientación.  Prégase que se organicen as persoas titoras para a súa cumprimentación durante as 

sesións de avaliación.  Logo entregaranse á persoa auxiliar administrativa para o seu arquivo. 

(xuño) Elaboración dos consellos orientadores 

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

alumnado de 2º e 4º da ESO 

• Prégase que se organicen as persoas titoras para a súa cumprimentación durante as sesións de 

avaliación no XADE pois ao remate, serán impresos polo persoal auxiliar administrativo xunto aos 

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 


