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CRITERIOS XERAIS DE PROMOCIÓN – CEP DR FLEMING 

 

Seguindo a 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 o  alumnado promocionará automaticamente en 1º, 3º e 5º. No 

caso de que alumno que acade a promoción dos cursos con algunha área con cualificación 

negativa recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzara o 

curso anterior. 

Ao finalizar os cursos 2º, 4º e 6º no proceso de avaliación o equipo docente tomará as decisións 

de promoción tendo en conta os seguintes criterios de promoción: 

• O alumnado promocionará ao seguinte curso se xa foi adoptada a medida ordinaria de 

permanencia dun ano máis no curso. 

• Se non acada avaliación positiva en dúas das seguintes materias: matemáticas, lingua 

castelá e lingua galega. 

• Se non acada avaliación positiva en tres materias do currículo. 

 

O alumnado con ACS segue o mesmo criterio de promoción. 

O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso se 

establecerá un plan específico de reforzo.  

 

Medidas curriculares 

As medidas curriculares e organizativas como enriquecemento curricular e agrupamento 

flexible quedarán reflectidas nos documentos oficiais da avaliación. 

 

Matrícula de honra 

O alumnado que ao rematar sexto na etapa de educación primaria obtivese unha nota media 

igual ou superior a nove puntos poderá recibir a mención de matrícula de honra.  
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ADENDA CRITERIOS PROMOCIÓN 1º E.P. 

 

Debido ás modificacións introducidas pola ORDE de 25 de xaneiro de 2022 pola que se 

actualiza a normativa de avaliación do ensino de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, o alumnado promocionará 

automaticamente. 

 

ADENDA CRITERIOS DE PROMOCIÓN 2º E.P.  

 

O alumnado accederá  ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos 

que correspondan ao curso realizado e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. De non ser así, poderá repetir. 

 

• Con tres materias suspensas, NON PROMOCIONA. 

• Con dúas materias instrumentais suspensas (Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua 

Galega), NON PROMOCIONA. 

 

Seguindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 

nos ensinos de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

sistema educativo de Galicia, ao finalizar o curso segundo de Primaria, e como consecuencia 

do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá 

sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de maneira colexiada, tendo en 

conta os criterios de promoción e tomando especialmente en consideración a información e o 

criterio do profesorado titor.  

O alumnado que alcance a promoción de curso con algunha área con cualificación negativa 

recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase o curso 

anterior. 

 

 

 

 

 

ADENDA CRITERIOS DE PROMOCIÓN 3º E.P.  
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Establécese como criterio de cualificación nas áreas de coñecemento (áreas de titoría): 

INSTRUMENTOS 
PORCEN

TAXE 
OBSERVACIÓNS 

Probas orais e probas 

escritas. 

 

 

80% 

 

 

 

-As probas escritas levaranse a cabo ao  finalizar 

cada un ou varios temas/unidades  didácticas.  

–As probas valoran os contidos específicos  das 

Unidades Didácticas tendo en conta a diversidade 

do alumnado.  

- As faltas ortográficas restan ata un  máximo 

de un punto da proba. 0,1 en relación coas 

normas traballadas.  

-Os resultados das probas orais, a través de 

preguntas sobre os contidos realizaranse tantas 

veces como sexa necesario ata asegurarnos que o 

alumno mellora nos seus  aprendizaxes diarios.  

-Nas probas orais valórase a claridade expositiva, 

orde de ideas, boa construción  de frases, fluidez, 

entoación e ausencia de”  muletillas”. 

Observación e rexistro de 

traballos diarios da clase. 

Actitude: interese, 

esforzo, participación, 

iniciativa, creatividade. 

Cumprimentos das 

normas. 

 

 

20% 

Cada incidencia negativa neste apartado significa a 

perda de 0,1 puntos , ata o máximo de 2 puntos. 

 

A nota de cada trimestre será redondeada do seguinte xeito: 

●   Nota igual ou superior a 4,5 redondearase ao 5. 

●   A partir do 0,75 nas avaliacións positivas redondearase a alza. 

Con carácter xeral, a cualificación da avaliación ordinaria será a media aritmética, redondeada 

á alza, das cualificacións trimestrais do curso. En función das características individuais do 
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alumnado, as cualificacións positivas poderán verse modificadas nun máximo dun rango de 

nota. 

Particularidades: 

● A avaliación positiva no último trimestre do curso implica unha nota final positiva aínda 

que non necesariamente do mesmo rango, logo da aplicación do criterio xeral. 

● A avaliación negativa en dous trimestres, e sempre que un deles sexa o último, implica 

unha nota final negativa. 

 Debido ás modificacións introducidas pola Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se 

actualiza a normativa de avaliación do ensino de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, o  alumnado promocionará 

automaticamente. 

ADENDA CRITERIOS DE PROMOCIÓN 4º E.P.  

1. Por imperativo legal: 

O alumnado promocionará ao seguinte curso se xa foi adoptada a medida ordinaria de 

permanencia dun ano máis no curso. 

2. Por resultados da avaliación final de ciclo 

Con carácter xeral, o alumnado non promocionará nos seguintes casos: 

· Se non acada avaliación positiva en dúas, ou máis, das seguintes áreas: matemáticas, lingua 

castelá, lingua galega. 

· Se non acada avaliación positiva en tres áreas calquera que sexan do currículo. 

Particularidades: 

• A avaliación positiva no último trimestre do curso implica unha nota final positiva aínda 

que non necesariamente do mesmo rango, logo da aplicación do criterio xeral. 

• A avaliación negativa en dous trimestres, e sempre que un deles sexa o último, implica 

unha nota final negativa. 

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para as cualificacións 

negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente (SB) para as cualificacións 

positivas. A estes termos achegaráselles unha cualificación numérica, sen empregar decimais, 

nunha escala de un a dez, coas seguintes correspondencias: 

• Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4. 

• Suficiente: 5. 



 

 

6 

 

• Ben: 6. 

• Notable: 7 ou 8. 

• Sobresaliente: 9 ou 10. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Establécese como criterio de cualificación nas áreas de coñecemento (áreas titoría): 

INSTRUMENTOS PORCENTAXES OBSERVACIÓNS 

 

Probas orais e probas escritas. 
 

 

70% 

-As probas escritas levaranse a cabo ao 

finalizar cada un ou varios temas/unidades 

didácticas. 

–As probas valoran os contidos específicos 

das Unidades Didácticas tendo en conta a 

diversidade do alumnado. 

- As faltas ortográficas restan ata un máximo 

de un punto da proba. 0,1 en relación coas 

normas traballadas. No caso das tildes cada 

dúas restarán 0,1 punto. 

-Os resultados das probas orais, a través de 

preguntas sobre os contidos realizaranse 

tantas veces como sexa necesario ata 

asegurarnos que o alumno mellora nos seus 

aprendizaxes diarios. 

-Nas probas orais valórase a claridade 

expositiva, orde de ideas, boa construción 

de frases, fluidez, entoación e ausencia de” 

muletillas”. 

 

Observación e rexistro de 

traballos diarios de clase. 
 

 

20% 

 

-Revisión do traballo diario. Valorar orde, 

limpeza, e claridade (caligrafía). 
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-Poderase baixar á 

nota ata 0,5 puntos 

por incidencias na 

limpeza e orde. 

-Cada incidencia negativa 

no traballo persoal 

significa a perda de 0,1 

puntos, ata o máximo de 2. 

Actitude: Interese, esforzo, 

participación, iniciativa, 

creatividade. 

Cumprimento das normas de 

convivencia. 

 

10% 

-Cada incidencia negativa 

neste apartado significa a 

perda de 0,1 puntos ata 

o máximo de 1 punto. 

 

 

ADENDA CRITERIOS DE PROMOCIÓN 5º E.P.  

 Debido ás modificacións introducidas pola Orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se 

actualiza a normativa de avaliación do ensino de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, o  alumnado promocionará 

automaticamente. 

 

 

ADENDA CRITERIOS DE PROMOCIÓN 6º E.P.  
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Seguindo a 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, o equipo docente do grupo de 6º de primaria decidirá, na 

sesión de avaliación final e como consecuencia do proceso de avaliación, sobre a promoción 

do alumnado. A decisión será adoptada de xeito colexiado, tomando especialmente en 

consideración a información e o criterio do profesorado titor e tendo en conta os seguintes 

criterios de promoción: 

• O alumnado promocionará ao seguinte curso se xa foi adoptada a medida ordinaria de 

permanencia dun ano máis no curso 

• O alumnado non poderá promocionar ao seguinte curso no caso de non acadar avaliación 

positiva en dúas das seguintes materias: matemáticas, lingua castelá e lingua galega 

• O alumnado non poderá promocionar ao seguinte curso no caso de non acadar avaliación 

positiva en tres materias do currículo. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de cualificación, recollidos nas programacións didácticas das diferentes áreas de 

Coñecemento (áreas de titoría), serán os seguintes: 

• 90% Proba obxectiva (70% no caso de complementarse cun traballo individual ou colectivo) 

• 20% Traballo Individual ou colectivo (no caso de habelo) 

• 10% Actitude ante a materia (Estándares recollidos na Rúbrica de avaliación correspondente) 

• Os erros ortográficos penalizarán con 0,1 puntos cada un, restando ata un máximo de 1 punto 

Particularidades: 

• A avaliación positiva na terceira avaliación implica unha avaliación ordinaria positiva, polo 

carácter da avaliación continua, mais non necesariamente do mesmo rango unha vez aplicado 

o criterio xeral 

• A avaliación negativa en dous trimestres, sempre que un deles sexa o último, implica unha 

avaliación ordinaria negativa 

• A avaliación de cada trimestre redondearase da seguinte maneira: 

o Unha cualificación igual ou superior a 4,5 redondearase a 5 

o Unha cualificación en avaliación positiva igual ou superior a 0,75 redondearase á alza 

 


