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ADDENDA Á PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL (PXA) (Marzo 2022)
Segundo o indicado na 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 (DOG 11-02-22) e tendo en conta :
•

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.(DOG 11-032021)

•

ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de
decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes
da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

elabórase esta addenda á PXA vixente, aprobada e publicada na Web e dispoñible tamén para a
súa consulta no centro, que no punto nº15 do Capítulo I queda modificada da seguinte forma:
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15.- ESTRUCTURA TEMPORAL ORGANIZATIVA
O Curso 2021-2022 abranguerá dende o 15 de setembro ata o 22 de xuño, ambos os dous incluídos.

Datas previstas para as Avaliacións. Curso 2021-22

ESO

1º Bach

2º Bach

FPB

1º Ciclos

2º Ciclos

Inicial

Martes, 05 outubro

---

---

Xoves, 14 outubro

Xoves, 14 outubro

---

1ª

Xoves, 09 decembro

2ª

Xoves, 17 marzo

Xoves, 17 marzo

3ª

Luns, 06 de xuño

Luns, 06 de xuño

Final

Xoves, 23 de xuño

Luns, 06 de xuño

EXTRA

---

Xoves, 09 decembro
Xoves, 10 marzo
En función da ABAU

En función da ABAU

Xoves, 23 de xuño

Xoves, 09 decembro

Xoves, 16 decembro

Xoves, 17 marzo (1º)

Xoves, 24 marzo

Xoves, 07 abril (2º)
Luns, 06 de xuño (1º)
Xoves, 23 de xuño(2º)
Luns, 06 de xuño (1º)
Xoves, 23 de xuño(1º)

Xoves 09 xuño

---

Xoves, 23 de xuño

Xoves, 23 de xuño

---

---
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Esta Addenda ao Capítulo I da Programación Xeral Anual 2021-2022 (PXA) foi aprobada polo
Director con data 18 de marzo de 2022 sendo previamente aprobada polo Claustro, na parte que lle
compete conforme ao Decreto 324/1996 con data 09 de marzo de 2022. Igualmente foi avaliada
positivamente polo Consello Escolar coa mesma data que a da aprobación polo Director.

