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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado

1.1. Criterios para o
tratamento de 
materias pendentes

A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter
excepcional e tomarase se, tras aplicar as medidas ordinarias suficientes,
adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou
as dificultades de aprendizaxe da alumna ou do alumno, o equipo docente
considera que a permanencia un ano máis no mesmo curso é a medida
máis  adecuada  para  favorecer  o  seu  desenvolvemento.  Nese  caso,  o
equipo docente organizará un plan específico de reforzo para que, durante
ese curso, a alumna ou o alumno poida alcanzar o grao de adquisición
das competencias correspondentes. 
Considérase  que  os  obxectivos,  estándares  de  aprendizaxe,  e
competencias  clave  do  curso  anterior  están  incluídos  nos  da  materia
homóloga do curso seguinte.  O Equipo Didáctico correspondente pode
establecer a superación da materia pendente de maneira  automática se
se supera a mesma materia do curso seguinte.

1.2. Criterios de 
promoción do 
alumnado de 
curso/etapa

A repetición so pode darse en 2º, 4º e 6º de EP, tal como establece o
artigo 6 da Orde do 25 de xaneiro de 2022. A repetición de curso darase
só cando o alumnado teña alo menos 2 áreas instrumentais suspensas e
sempre polo acordo do Equipo Docente  que imparte aulas no curso.  A
decisión será adoptada de xeito colexiado, tendo en conta os criterios de
promoción e tomando especialmente en consideración a información e o
criterio do profesorado titor. A promoción no resto de cursos da etapa será
automática. 
O  alumnado  que  acade  a  promoción  de  curso  con  algunha  área  con
cualificación  negativa  recibirá  os  apoios  necesarios  para  recuperar  as
aprendizaxes que non alcanzara o curso anterior. 

1.3. Criterios de
Titulación

Unha vez superada a etapa o alumnado certificará os estudos primarios.



ADAPTACIÓN DA CONCRECIÓN 
CURRICULAR. CURSO 2021/2022

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:
CEIP PAZOS DE REIS

2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e
matriculas de honra (ESO/BAC)

2.1. Criterios 
xerais 

Ao alumnado que obteña nas cualificacións de todas as áreas ou materias
así como na valoración das competencias clave, unha puntuación de 
SOBRESALIENTE, outorgaráselle unha mención honorífica. Se houbera 
máis dun alumno/a nesta situación, recibirá a mención, o alumno/ de maior 
cualificación media.

3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do curso
2021/2022

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

        O alumnado que acade a promoción de curso con algunha área con cualificación negativa
recibirá  os  apoios  necesarios  para  recuperar  as  aprendizaxes  que  non  alcanzara  o  curso
anterior. 
      Establécese un plan de apoio específico para o alumnado con materias pendentes, que

inclúe  apoio e reforzo dentro da aula por parte do profesorado titor, ou dentro e fóra da aula por
parte do  profesorado de PT, de ser preciso.

3.1.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5. Indicar o modelo a utilizar por todo o profesorado para a modificación das programacións
didácticas (o remitido pola I.E. ou outro modelo, de ser o caso)

As modificacións das programacións didácticas, seguindo a  Orde do 25 de xaneiro de 2022,
aparecen reflectidas nas diferentes programacións de aula recollidas no repositorio vitual  do
Centro:

https://drive.google.com/drive/folders/1x9cdV5niuM1vs1-xnl-RnWlooCCVICoW?
usp=sharing
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4. Aprobación e publicidade

4.1. Aprobación 

Indicar o procedemento que o centro adoptou para a aprobación da 
modificación da concreción curricular no curso 2021/2022.

A modificación da concreción curricular é aprobada polo claustro e a CCP 
en reunión ordinaria.

4.2. Publicidade 

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

 Data publicidade na páxina web do centro. 09/04/2022
 Datas información ás familias/alumnado por parte dos titores/as:

19/04/2022


