AVALIACIÓN ESO

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.

1

AVALIACIÓN Art. 7
3 sesións de avaliacións parciais e unha final.
Entre a 3ª e a avaliación final programaránse
actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría.
A cualificación definitiva das materias farase
efectiva na avaliación final de fin de curso.
A avaliación para os alumnos con ACI son os
establecidos na súa adaptación,

2

PROMOCIÓN Art. 8

Poderase promocionar nos seguintes supostos:
Todo aprobado
1 ou 2 supensas (tamén computan as de cursos
anteriores)
Con máis de 2 materias suspensas, a norma
establece catro criterios que teñen que darse
simultaneamente:
Media aritmética igual o superior a 5 das
materias nas que está matriculado
Expectativas favorables de recuperación
Ten opcións de seguir con éxito o curso
seguinte
A promoción beneficia a evolución académica
A repetición considérase unha medida excepcional
O alumnado que promocione con materias sen
superar deberá seguir un plan de reforzo.

3 REPETICIÓN art. 8.5

A repetición será excepcional e aplicarase unha vez
esgotadas as medidas ordinarias de reforzo e de apoio.
Só poderase repetir dúas veces como máximo en todo o
ensino obrigatorio, dos cursos en Secundaria se non se
repetiu en Primaria e, excepcionalmente, poderase repetir
a maiores en 4º, prolongando un ano máis o límite de
idade.
O alumno que repita deberá seguir un plan específico de
apoio
Esta decisión compete ao equipo docente.

4 TITULACIÓN art 10
Poderase titular nestes dous casos:
Con todas as materias superadas
Cando a media aritmética das materias cursadas no curso
académico é igual ou superior a 5 e o equipo docente
considera que adquiriu as competencias e alcanzou os
obxectivos de etapa.
Aquel alumno que remate 4º sin titular e supere o límite de
idade poderá realizar nos dous cursos seguintes probas ou
actividades personalizadas extraordinarias das materias que
non superase.
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MATRICULA DE HONRA
Concederase a os alumnos que finalicen 4º de ESO con
Media igual/superior a 9
Concederase ao 5% da matrícula da ESO

CONSELLO ORIENTADOR
Cubrirase ao finalizar 2º e 4º de ESO informando as
familias sobre as alternativas e as propostas máis
adecuadas.

