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1. Recursos e materiais. 

 

1.1. Aulas: 

Cada curso de ESO e Bacharelato terá unha aula de referencia asignada en función do 

número do alumando e as necesidades específicas de cada curso. 

Existen ademais unha serie de aulas específicas: 

• Aulas de Informática (I, II e III) 

• Aula de Debuxo, Debuxo Artístico e Volume 

• Aula de Tecnoloxía. 

• Aula de Música. 

• Laboratorio de Ciencias. 

• Laboratorio de Física e Química 

• Desdobres (I e II) 

• Aula de Pedagoxía Terapeútica 

• Aula de Apoio 

• Sala de Usos Múltiples 

• Ximnasio 

1.2. Biblioteca: 

A biblioteca do MGB está a disposición da comunidade educativa do centro nun horario 

variable anualmente en función da dispoñibilidade horaria do equipo da Biblioteca unha 

vez cubertas as necesidades básicas do centro. 

1.3. Páxina web do centro: 

A páxina web do centro recollerá toda a información e novas de interese para a 

comunidade educativa, ao tempo que será canle de comunicación complementaria á 

plataforma Abalar Móbil. 

1.4. Libros de texto: 

Todo o relativo aos libros de texto estará ao cargo da Secretaría do centro, que 

anualmente publicará a relación ao longo do mes de xuño. 

 

2. Proxectos e programas nos que participa o centro. 

 

2.1. Innovación e calidade educativa: 

• Proxecto Abalar 

• PLAN-B 

• Depoemprende 

• Club de lectura 

• Consumópolis (Plan Proxecta) 

• MeteoEscolas (Plan Proxecta) 

• Proxectos de vida activa e deportiva (Plan Proxecta) 
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• Mellora das competencias básicas (Contratos-Programa) 

• Con-Vive (Contratos-Programa) 

• Proa + 

• Promoción da actividade física en horario lectivo (Contratos-Programa) 

• Programa Cuale 

• Programa de Froita e Leite 

2.2. Outros programas: 

Será responsabilidade das persoas que exerzan a xefatura dos departamentos recoller 

nas programacións didácticas todas as participacións previstas en programas, concursos, 

xornadas... específicas, engadindo nas memorias de final de curso aquelas participacións 

non previstas pero realizadas ao longo do curso. 

 

3. Materias de libre configuración. 

 

3.1. ESO: 

• Reforzo de Educación Física 

• Obradoiro de Música 

• Sociedade Inclusiva 

• Investigación e Tratamento da Información 

3.2. Bacharelato: 

1º  

• Reforzo de Tecnoloxía 

• Reforzo de Matemáticas 

• Reforzo de Linguas 

• Música  (Propia do centro e aprobada por Xefatura Territorial o 25 de agosto de 

2016) 

2º 

• Antropoloxía  (Propia do centro e aprobada por Xefatura Territorial o 25 de 

agosto de 2016) 

• Actividade Físico Recreativa  (Propia do centro e aprobada por Xefatura 

Territorial o 27 de xullo de 2019) 

• Laboratorio de Ciencias (Propia do centro e aprobada por Xefatura Territorial o 

26 de agosto de 2016) 

• Reforzo de Linguas 
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4. Criterios xerais para o tratamento das materias 

pendentes. 

 

Os departamentos didácticos poderán optar por unha das opcións seguintes para o 

tratamento das materias pendentes, tendo que especificar nas súas Programacións 

Didácticas cal das  opcións van utilizar: 

1. Recuperación nas dúas primeiras avaliacións do curso seguinte. 

Nas materias con contidos progresivos, avaliarase a materia pendente en función do 

rendemento do alumnado durante as dúas primeiras avaliacións do curso actual. Se o 

rendemento é satisfactorio, quedará recuperada a materia pendente. No caso contrario, 

o profesor ou profesora poderá programar actividades de reforzo para que a materia 

pendente poida ser recuperada. 

De non resultar satisfactorio o rendemento do alumnado durante as dúas primeiras 

avaliacións, deberá acudir a unha proba extraordinaria específica. 

 

2. Recuperación mediante a realización e entrega de tarefas.  

Para recuperar a materia pendente, o profesorado da materia do curso actual ou a persoa 

que exerza a xefatura do departamento, no suposto de que o alumno ou alumna non curse 

ningunha materia do departamento na actualidade, encargarase de propoñer e avaliar as 

actividades e tarefas necesarias para que o alumno ou alumna supere a materia.  

3. Recuperación mediante a realización de probas escritas. (ou porcentaxe 

de tarefas e  porcentaxe de probas escritas). 

Para recuperar a materia pendente o alumnado deberá entregar tarefas propostas que 

ponderarán un 30-40% na cualificación e realizar unha proba escrita por avaliación, 

cunha ponderación do 70-60%. Fará o seguimento desta materia o profesorado da 

materia do curso actual ou a persoa que exerza a xefatura do departamento se o 

alumnado coa materia pendente non cursa ningunha materia do departamento no curso 

actual.  

4. Coñecementos previos para materias non cursadas. 

Para acreditar coñecementos dunha materia do primeiro curso de Bacharelato que o 

alumnado deba cursar seguirase o mesmo procedemento que se a materia fose pendente. 

 

5. Procedemento de revisión e de reclamacións ao longo do 

curso e ás cualificacións finais. 
 

 

Segundo a 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, co fin de garantir o dereito do alumnado a unha avaliación 
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obxectiva e a que o seu rendemento sexa valorado e recoñecido con obxectividade, os 

centros deberán facer públicos os procedementos e os criterios xerais de avaliación, 

promoción e titulación que a comisión de coordinación pedagóxica e o equipo docente 

establezan, respectivamente, na proposta curricular e nas programacións didácticas. 

 
Cada equipo docente, departamento didáctico ou as persoas responsables do centro, ao 

comezo de cada do curso, informarán o alumnado e ás súas respectivas familias sobre 

os obxectivos, contidos, procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e 

cualificación das diferentes áreas, materias ou ámbitos, incluídas as materias  pendentes 

de cursos anteriores, e os procedementos de recuperación e de apoio previstos. Así 

mesmo, informarán dos criterios de promoción e titulación. 

A dirección do centro responsabilizarase de que a información sobre a avaliación e os 

seus procesos sexa accesible e se lle dea publicidade de xeito manifesto para toda a 

comunidade educativa. 

A persoa docente titora e o profesorado das distintas áreas, materias e ámbitos 

manterán unha comunicación fluída, no relativo ao proceso de aprendizaxe, co 

alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación 

legal. Ademais, o centro establecerá nas NOF  o procedemento mediante o cal o 

alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación 

legal poderán solicitar aclaracións ao profesorado e á persoa docente titora acerca das 

informacións que sobre o seu proceso de aprendizaxe reciban, e facilitarlles información 

sobre os procedementos de revisión de cualificacións e de decisións sobre a promoción 

e a titulación. 

 
5.1.Procedemento de revisión no centro: 

1. O alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 

representación legal poderán solicitar, de acordo co procedemento establecido nas 

normas de organización e funcionamento (NOF), ao profesorado e á persoa docente 

titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen 

sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións 

que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación 

formal abranguerá unicamente as cualificacións finais. 

2. No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha área, 

materia ou ámbito, ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un 

alumno ou alumna, este ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 

representación legal poderán solicitar por escrito a revisión da devandita cualificación 

ou decisión, no prazo de dous días lectivos, ou de ser o caso hábiles, contados a partir 

do día seguinte a aquelen que se produciu a súa comunicación. 

3. A solicitude que teña por obxecto a revisión dunha cualificación, que conterá cantas 

alegacións xustifiquen a desconformidade coa cualificación final ou coa decisión 

adoptada, será tramitada a través da xefatura de estudos, quen a trasladará ao 

equipo docente ou ao departamento didáctico responsable da área, materia ou 

ámbito con cuxa cualificación se manifesta o desacordo, e comunicará tal 

circunstancia á persoa docente titora. Cando o obxecto da revisión sexa a decisión 

de promoción ou titulación, a solicitude trasladarase á persoa docente titora do 

alumno ou alumna, como responsable da coordinación da sesión final de avaliación 
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en que a decisión foi adoptada. 

4. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a revisión dunha cualificación final, 

no primeiro día lectivo seguinte, ou se for o caso, hábil, a aquel en que finalice o 

período de solicitude de revisión, cada equipo docente ou departamento didáctico, 

segundo proceda, analizará as solicitudes de revisión recibidas e elaborará os 

correspondentes informes que recollan a descrición de feitos e actuacións previas que 

tivesen lugar, e a decisión adopta-da de modificación ou ratificación da cualificación 

final obxecto de revisión. 

5. No proceso de revisión da cualificación final obtida nunha área, materia ou ámbito, 

os membros do equipo docente ou do departamento didáctico contrastarán as 

actuacións seguidas no proceso de avaliación do alumno e alumna co establecido na 

programación didáctica, con especial referencia aos seguintes aspectos, que 

deberán recollerse no informe: 

a. Adecuación dos contidos e criterios de avaliación sobre os que se levou a 

cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna cos 

recollidos na correspondente programación didáctica. 

b. Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co 

sinalado na programación didáctica. 

c. Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na 

programación didáctica para a superación da área, materia ou ámbito. 

d. A decisión debidamente motivada da ratificación ou modificación da 

cualificación final obxecto de revisión. 

 

6. O equipo docente ou o departamento didáctico correspondente trasladará o 

informe elaborado á xefatura de estudos, quen comunicará por escrito como 

máximo no día lectivo seguinte, ou se for o caso, hábil, ao alumnado, ás súas 

persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, a decisión 

razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada e informará desta 

á persoa docente titora facéndolle entrega dunha copia do escrito cursado co 

xustificante de recepción pertinente. 

7. Á vista do informe elaborado polo equipo docente ou departamento didáctico e en 

función dos criterios de promoción e titulación establecidos con carácter xeral no 

centro e aplicados ao alumno ou alumna, a xefatura de estudos e a persoa docente 

titora, como persoa coordinadora do proceso de avaliación, considerarán a 

pertinencia de reunir en sesión extraordinaria o equipo docente co fin de que este, 

en función dos novos datos achegados ou pola solicitude das persoas proxenitoras 

ou persoa que desempeñe a representación legal, se for o caso, valore a necesidade 

de revisar as decisións adoptadas. 

8. Cando a solicitude de revisión teña por obxecto a decisión de promoción ou 

titulación adoptada para un alumno ou alumna, celebrarase unha reunión 

extraordinaria no prazo máximo de dous días lectivos, ou se for o caso hábiles, desde 

a finalización do período de solicitude de revisión. Na reunión revisarase o proceso de 

adopción da dita medida á vista das alegacións realizadas. 

9. Na acta da sesión extraordinaria recollerase a descrición de feitos e actuacións 

previas que tivesen lugar, os puntos principais das deliberacións do equipo docente e 

a  ratificación ou modificación da decisión obxecto da revisión, razoada e motivada 

conforme os criterios para a promoción ou titulación dos alumnos e alumnas 
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establecidos con carácter xeral na proposta curricular. 

10. A dirección do centro comunicará por escrito ao alumno ou alumna e ás súas persoas 

proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal a ratificación ou 

modificación razoada da decisión de promoción ou titulación, o que porá fin ao 

procedemento de revisión. 

11. Se, tras o proceso de revisión, procedese a modificación dalgunha cualificación final, 

ou ben da decisión de promoción ou titulación adoptada, a persoa titular da 

secretaría do centro, co visto e prace da dirección do centro, anotará nas actas de 

avaliación e, se é ocaso, no expediente e no historial académico, a oportuna dilixencia. 

12. As persoas interesadas no procedemento terán dereito a acceder e a obter copa dos 

documentos contidos no expediente, que se lle remitirán en formato dixital. 

 

 

6. Criterios xerais de outorgamento de mencións 

honoríficas. 

 

6.1. Matrícula de honra na ESO: 

O artigo 13 da resolución de 20 de xullo de 2017 (DOG do 8 de agosto de 2017) establece 

a regulación das matrículas de honra que se poderán conceder despois da avaliación 

ordinaria do mes de xuño do cuarto curso, para aquel alumnado que obtivese unha nota 

media da etapa igual ou superior a 9. Esta distinción poderá concederse a un número 

non superior ao 5% ou fracción resultante superior a 15 do conxunto do alumnado 

matriculado no cuarto curso. 

A obtención da matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación da/o 

alumna/o, mediante unha dilixencia específica. 

En caso de empate, os criterios de prioridade a ter en conta son: 

1. Maior nota media da etapa (marcado pola normativa vixente). 

2. Maior nota media das notas no 4º curso. 

3. Maior nota media das notas no 3º curso. 

4. Maior nota media das notas no 2º curso. 

5. Maior nota media no 1º curso. 
 

As notas medias  redondearanse a tres decimais. 

6.2. Matrícula de honra no bacharelato: 

O artigo 10 da orde do 5 de maio de 2011 (DOG do 1 de xuño de 2011) establece a 

regulación das matrículas de honra que se poderán conceder despois da avaliación 

ordinaria do mes de xuño en 2º de Bacharelato aos alumnos e as alumnas que obtivesen 

no segundo curso de bacharelato unha nota media igual ou superior a nove puntos. A 

dita mención concederáselle a un número de alumnos non superior ao 5% do total de 

alumnado deste curso 

A obtención da matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do 

alumnado mediante unha dilixencia específica. 
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En caso de empate, os criterios de prioridade a ter en conta son: 

1. Maior nota media do 2º curso de bacharelato (marcado pola normativa vixente). 

2. Maior nota media das materias troncais obrigatorias do 2º curso de bacharelato. 

3. Maior nota media das materias propias de modalidade de 2º curso de 
bacharelato. 

4. Maior nota media no 1º curso de bacharelato. 

5. Maior nota media das materias troncais obrigatorias de 1º curso de bacharelato. 

6. Maior nota media das materias propias de modalidade de 1º curso de 
bacharelato. 

 

As notas medias redondearanse a tres decimais. 


