
Orde do 25 de xaneiro 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.
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1. CRITERIOS XERAIS PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO

Avaliación na ESO

As novidades que se aplican no curso 2021/22 son as seguintes:

 Haberá tres avaliacións parciais. A terceira terá lugar os días 7, 8 e 9 de xuño de

2022.

 Haberá unha única avaliación final, que se realizará a partir do remate das clases

lectivas, o 22 de xuño. Polo que desaparece a avaliación extraordinaria. A

cualificación definitiva das materias farase efectiva nesta avaliación final.

 O período comprendido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final

dedicarase a actividades  de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.

Avaliación no Bacharelato

As novidades que se aplican no curso 2021/22 son as seguintes:

 Haberá tres avaliacións parciais. A terceira coincidirá coa avaliación final

ordinaria, que terá lugar o dia 18 de maio para 2º Bacharelato e o 7 de xuño

para 1º Bacharelato.

 Haberá unha avaliación extraordinaria, que se realizará a partir do remate das

clases lectivas, o 22 de xuño.

 O período comprendido entre a 3ª avaliación parcial/avaliación final ordinaria e a

avaliación extraordinaria, adicarase a actividades de apoio, reforzo,

recuperación, ampliación e titoría.

1.1. Criterios
para o
tratamento
de materias
pendentes

NA ESO

O alumnado que acade a promoción con materias suspensas,

deberá seguir un plan de reforzo destinado á súa recuperación e

superación, establecéndose en base ao artigo 51 da Orde do 8 de

setembro de 2021.

O alumnado que non acade a promoción continuará un ano máis

no mesmo curso, e dous anos en todo o ensino obrigatorio,

considerando a repetición como unha medida excepcional.

Excepcionalmente poderá repetir a maiores 4º ESO, realizando un

plan específico personalizado para o alumnado repetidor.
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NO BACHARELATO

O alumnado que acade a promoción con materias suspensas, deberá

seguir un plan de reforzo destinado á súa recuperación e superación,

establecéndose en base ao artigo 51 da Orde do 8 de setembro de

2021.

O alumnado de 1º bacharelato, con máis de 2 suspensas repetirá na

súa totalidade.

1.2. Criterios
de
promoción
do
alumnado
de
curso/etapa

NA ESO

Ao finalizar cada curso da etapa, e como consecuencia do proceso

de avaliación, o equipo docente na sesión de avaliación final

decidirá sobre a súa promoción. Esta decisión se tomará:

● de xeito colexiado

● atendendo á consecución de obxectivos

● ao grao de adquisición das competencias establecidas

● as medidas que favorezan o progreso do alumno/a

● tendo en conta os criterios de promoción

Debido ás modificacións introducidas pola ORDE de 25 de xaneiro

de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación do ensino

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e

bacharelato, os criterios de promoción dun curso a outro son:

1. Ter todas as materias aprobadas.

2. Ter 1 ou 2 materias suspensas (computando neste

apartado as materias suspensas de cursos anteriores).

3. Máis de 2 materias suspensas si se cumpren todas as

condicións seguintes:

● Media aritmética das cualificacións das materias

cursadas sexa igual ou superior a 5.

● Que o equipo docente considere que coas materias

non superadas pode seguir con éxito o curso seguinte. Neste

punto se considerará con 3 materias suspensas que a media
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aritmética destas tres sexa de 3,3 como mínimo. Con 4

materias suspensas, a media aritmética de las sexa de 3,75

como mínimo.

● Que o equipo docente considere que ten

expectativas favorables de recuperación.

● Que o equipo docente considere que a promoción

beneficia a súa evolución académica.

O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no

mesmo curso. En todo caso, o alumnado poderá permanecer no

mesmo curso unha soa vez e dúas veces, como máximo, ao longo

do ensino obrigatorio.

NO BACHARELATO

Debido ás modificacións introducidas pola ORDE de 25 de xaneiro

de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación do ensino

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e

bacharelato, os criterios de promoción dun curso a outro son:

● Ter todas as materias aprobadas.

● Ter 1 ou 2 materias suspensas. Para este criterio só se

computarán as materias que como mínimo se deben cursar en

cada un dos bloques. No bloque de materias de libre

configuración autonómica só se computará Lingua Galega e

Literatura.

1.3. Criterios
de
Titulación

NA ESO

Ao finalizar o cuarto curso da etapa, e como consecuencia do

proceso de avaliación, o equipo docente na sesión de avaliación

final decidirá sobre a súa titulación. Esta decisión tomarase:

● de xeito colexiado

● atendendo á consecución de obxectivos

● ao grao de adquisición das competencias establecidas

● tendo en conta os criterios de titulación
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Debido ás modificacións introducidas pola ORDE de 25 de xaneiro

de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación do ensino

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e

bacharelato, os criterios para obter o título de graduado en

educación secundaria obrigatoria son:

1. Ter todas as materias aprobadas.

2. Con materias suspensas, si se cumpren todas as

condicións seguintes:

● Media aritmética das cualificacións das materias

cursadas sexa igual ou superior a 5.

● Que a xuízo do equipo docente, o alumno/a adquirise

as competencias establecidas.

● Que a xuízo do equipo docente o alumno/a

alcanzase os obxectivos da etapa.

O título será único e non levará cualificación.

O alumnado que non titule e supere os límites establecidos de

idade, poderao facer nos dous cursos seguintes mediante a

realización de probas personalizadas extraordinarias das materias

non superadas.

NO BACHARELATO

Ao finalizar o segundo curso da etapa, e como consecuencia do

proceso de avaliación, o equipo docente na sesión de avaliación

final decidirá sobre a súa titulación. Esta decisión se tomará:

● de xeito colexiado

● atendendo á consecución de obxectivos

● ao grao de adquisición das competencias establecidas

● tendo en conta os criterios de titulación

Debido ás modificacións introducidas pola ORDE de 25 de xaneiro

de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación do ensino

de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e

ADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN
CURRICULAR. CURSO 2021/2022

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO:IES DO CASTRO



bacharelato, os criterios para obter o título de bacharelato son o de

ter avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de

bacharelato.

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención

do título de bacharelato por unha alumna ou alumno que superase

todas as materias agás unha, sempre que se cumpran as

seguintes condicións:

1. Que a media aritmética das cualificacións obtidas nas

materias cursadas, que como mínimo se requiran para a

obtención do título pola modalidade pola que se remata,

sexa igual ou superior a 5. Neste caso, para o cálculo,

considerarase a cualificación obtida na materia non

superada.

2. Que o equipo docente considere que a alumna ou

alumno acadou as competencias e obxectivos

vinculados ao título.

3. Que non se produciu unha inasistencia continuada e

non xustificada por parte do alumno/a na materia non

superada, sendo esta inasistencia igual ou superior ao

10% das horas lectivas da materia.

4. Que a alumna/o se presentou ás probas e realizou as

actividades necesarias para a súa avaliación, incluidas

as da convocatoria extraordinaria.
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2. CRITERIOS DO OUTORGAMENTO DE MATRICULAS DE HONRA (ESO/BAC)

2.1.
Criterios
xerais

NA ESO

A titulación con Matrícula de honra será acadada polo alumnado

que obtivese unha media aritmética do cuarto curso igual ou

superior a nove puntos. Concedendo esta mención a un máximo

do 5% do alumnado matriculado no centro en cuarto curso.

En caso de haber máis candidatos que mencións, os criterios

para a concesión serán:

● maior nota media en 4º ESO

● maior nota media en ESO

● maior número de cualificacións de 10 en 4º ESO.

NO BACHARELATO

A titulación con Matrícula de honra será acadada polo alumnado

que logo da avaliación final ordinaria do segundo curso de

bacharelato, obtivese unha media aritmética do segundo curso

igual ou superior a nove puntos. Concedendo esta mención a un

máximo do 5% do alumnado matriculado no centro en cuarto

curso.

En caso de haber máis candidatos que mencións, os criterios

para a concesión serán:

● maior nota media en 2º bacharelato

● maior nota media no Bacharelato (1º e 2º)

● maior número de cualificacións de 10 en

bacharelato (1º e 2º).

ADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN
CURRICULAR. CURSO 2021/2022

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO:IES DO CASTRO



3. CRITERIOS XERAIS NA MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS
DO CURSO 2021/2022
(Este punto queda recollido en cada unha das Adaptacións das Programacións

dos departamentos).

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das
materias/ámbitos pendentes.

3.2. Especificar os criterios xerais nas actividades de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación e titoría para o período comprendido entre a 3º
avaliación e avaliación final na ESO.

3.3. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas
extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación
e titoría para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e
remate do período lectivo en 1º BAC.

3.4. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas
extraordinarias e e avaliación de acceso á universidade para o período
comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do período lectivo
en 2º BAC.

3.5. Especificar o protocolo para a elaboración do Informe avaliación
individualizado que debe servir de base para o deseño das
correspondentes actividades de recuperación para o alumnado con
materias/ámbitos con partes sen superar na etapa da ESO.

3.6. Indicar o modelo a utilizar por todo o profesorado para a modificación das
programacións didácticas:
Utilizouse a modelo remitido pola IE.

4. APROBACIÓN E PUBLICIDADE

4.1. Aprobación O centro adoptou para a aprobación da modificación da
concreción curricular no curso 2021/2022 un claustro
extraordinario.

4.2. Publicidade Procedemento de publicidade da modificación da
concreción curricular e das programacións didácticas.

● Publicidade na páxina web do centro
● Información ás familias/alumnado por parte

dos titores/as a través de Abalar móvil: as mesmas
que a publicación na web.
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