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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. CRITERIOS XERAIS DE PROMOCIÓN PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO

1.1 CRITERIOS E
PROMOCIÓN DO
ALUMNADO DE

CURSO OU ETAPA

Tal e como consta no artigo 6 da orde do 25 de xaneiro de 2022, ao
finalizar os cursos 2º, 4º e 6º de primaria, o equipo docente de cada
grupo decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión tomarase
de xeito colexiado, tomando en especial consideración a información
e o criterio do profesorado titor.
Para tomar a decisión de promocionar ao curso seguinte teranse en
conta  a  consecución  dos  obxectivos  e  a  adquisición  das
competencias do curso correspondente.
No noso centro tomarase a decisión de que un alumno/a permaneza
un ano máis no curso cando:

• Sempre  que  se  considere  que  non  logrou  a  progresión
adecuada  nos  obxectivos  da  etapa  e  que  non  acadou  un
axeitado  grao  de  adquisición  das  competencias
correspondentes.

• Obteña cualificación negativa en tres ou máis materias.
• Nos supostos anteriores o equipo docente podería tomar a

decisión de que promocionase igualmente ao curso seguinte
tendo en conta os seguintes criterios:
-  Que  o  equipo  docente  considere  que  a  natureza  das
materias non superadas lle permite seguir con éxito o curso
seguinte.
- Que o equipo docente considere que manter o seu grupo de
iguais beneficiará a súa evolución académica.
-  Que  o  equipo  docente  considere  que  ten  expectativas
favorables  de  recuperación  das  materias  non  superadas,
debido a que houbo algún problema familiar, enfermidade...

Nos cursos 1º, 3º e 5º a promoción será automática.
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2. APROBACIÓN E PUBLICIDADE

2.1 APROBACIÓN
• Convocatoria da CCP para tratar os criterios de promoción.
• Convocatoria da CCP e do Claustro para a súa aprobación.

2.2 PUBLICIDADE
• Publicidade na páxina web o día 10 de maio.
• Data de información ás familias por parte das persoas titoras

a través do abalar móbil o día 10 de maio.
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