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Criterios xerais de avaliación e  promoción 

a) De avaliación 

Os establecidos nas diferentes programacíons de curso e área. Para obter avaliación positiva deberase 

acadar un mínimo de  5 puntos, tendo en conta os criterios fixados e as ponderacións establecidas nas 

programacións de cada curso e área (probas escritas, traballo diario, atención e esforzo, traballo en 

equipo, participación…) 

b) De promoción 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional. O equipo docente adoptará as deci-

sións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a 

información e o criterio da persoa titora. 

Tendo en conta os obxectivos dunha educación inclusiva e personalizada baseada na participación e 

na convivencia, as decisións sobre a promoción terán sempre en conta as características individuais 

dos alumnos e alumnas. 

En función disto nas reunións de avaliación final nas que se decidirá sobre a promoción, poden darse 

as seguintes opcións: 

1. Que o alumno/a acade a cualificación positiva en tódalas áreas. Neste caso promociona de curso 

(ou etapa). 

2. Que o alumno/a xa teña repetido unha vez na etapa polo que non pode repetir máis. Neste caso 

promocionará de curso ou etapa. 

3. Que o alumno/a non acade a avaliación positiva en tódalas áreas segundo os criterios e pondera-

cións obxectivas establecidas para cada curso e área. Neste caso considerarase a conveniencia de 

que o alumno ou alumna promocione ou non ao curso ou etapa seguinte a partires da análise dos 

seguintes aspectos que serán valorados por todas as persoas do E. docente despois de escoitar a 

valoración global da persoa titora. 

a) Nº de áreas nas que non acada os obxectivos mínimos nin ten adquiridas as competencias 

necesarias   

b) Posibilidades de que o alumnado poida seguir o ritmo co seu grupo co plan de reforzo que 

se lle asigne para as áreas non superadas. 

c) Conveniencia de permanecer un ano máis para acadar con maior solidez as aprendizaxes 

básicas, especialmente no primeiro curso e no que atinxe ás técnicas instrumentais.  

d) Repercusións, positivas ou negativas, que o cambio de grupo pode ter sobre o alumnado, 

segundo o seu grado de integración, carácter,personalidade... 

e) Valoración do Dpto. de Orientación  

 

Da valoración obxectiva destes aspectos por parte do E. docente sairá a decisión da promoción ou non 

do alumnado que se atope nesa situación, decisión que se tomará de forma colexiada. 

 

 

NOTA: Aprobación na CCP do centro con data 12-4-21 


