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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado  

1.1. Criterios para o 
tratamento de 
materias pendentes  
  

  Elaborar un plan específico de reforzo ou recuperación e apoio  

1.3. Criterios de 
promoción do 
alumnado de 
curso/etapa  
   

Que o alumno/a NON acade a calificación positiva en todas as áreas.  
Neste caso considerase a conveniencia de que o alumno/a promocione ou non 
tendo en conta os seguintes aspectos: 
 
1.Avaliación negativa na área de Matemáticas e mais nunha das áreas de Lingua 
Castelá, Lingua Galega ou Lingua inglesa. 
2.Avaliación negativa en tres áreas independiente das que sexan. 
3. Cando o equipo docente estime (tendo en conta a capacidade do alumno/a 
para seguir as ensinanzas do seguinte nivel, o seu perfil competencial, o interese 
e esforzo, o nivel de integración e o aproveitamento das medidas ordinarias e 
extraordinarias) que é convinte a súa promoción ao curso seguinte 
Establecido isto, consideramos que para que o alumno/a poida progresar de 
nivel debe acadar avaliación positiva nos estándares mínimos fixados para as 
materias antes citadas 
 

A repetición considerase unha medida excepcional e tomarase tras esgotar o 
resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de 
aprendizaxe do alumnado 



 

 4. Aprobación e publicidade  

4.1. Aprobación   

 
Claustro Escolar Extraordinario 05/abril/2022 
  

  

4.2. Publicidade   

 

• Publicación na páxina web do centro.  

• A partires do 06/abril/2022 información ás familias/alumnado por parte dos 
titores/as a través de Abalar móbil.  

  

 

 

 

 

 

 


