
 

 

Con motivo da entrada en vigor da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se 
actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, educación 
secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo, compre elaborar a 
concreción curricular no que atinxe a: 

• Criterios de promoción e titulación na ESO. 
• Criterios para o deseño dos plans de reforzo ou de recuperación para o 

alumnado que promocione con materias, ámbitos ou módulos pendentes de 
cursos anteriores, se for o caso. 

• Criterios para o deseño dos plans específicos de reforzo ou personalizados 
para o alumnado que deba permanecer un ano máis no mesmo curso, se for o 
caso. 

• Criterios xerais do outorgamento de matrículas de honra, se for o caso. 

Esta concreción foi aproba pola Comisión de Coordinación Pedagóxica e será 
incorporada como unha  modificación  ao Proxecto Educativo de Centro. As familias 
serán informadas das mesmas a través do espazo abalar e a páxina web do centro. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN  EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de 
avaliación, o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, 
decidirá sobre a súa promoción. A decisión será adoptada de xeito colexiado, 
atendendo á consecución dos obxectivos, ao grao de adquisición das competencias 
establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso da alumna ou do 
alumno, e tendo en conta os criterios de promoción. 

Para os efectos do disposto no punto anterior, acadará a promoción dun curso a outro 
o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación 
negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non 
superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos casos 
anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun 
alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 
a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que 
estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle 
permite seguir con éxito o curso seguinte. 
c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación. 
d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa 
evolución académica. 

 



 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o 
equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre 
a súa titulación. A decisión será adoptada de xeito colexiado, atendendo á adquisición 
das competencias establecidas e á consecución dos obxectivos da etapa. 

Para os efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado en 
educación secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias ou 
ámbitos cursados. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a 
obtención do título por parte dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran 
tamén todas as condicións 
seguintes: 
a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que 
estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 
b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias 
establecidas. 
c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da 
etapa. 

 

CRITERIOS PARA O DESEÑO DOS PLANS DE REFORZO PARA O  ALUMNADO 
DE ESO QUE PROMOCIONE CON MATERIAS, ÁMBITOS OU MÓDU LOS 
PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

O alumnado que acade a promoción de curso con materias sen superar deberá seguir 
un plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á 
súa superación. 

O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a 
alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices do 
correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado titor, e terá 
como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das 
competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada 
alumna ou alumno destinatarios. O departamento didáctico velará pola realización do 
plan por parte da alumna ou do alumno.  

O plan de reforzo debe incluír, cando menos: 
a) Identificación da alumna ou do alumno. 
b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar. 
c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación. 
d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 
f) Tarefas para realizar, coa debida temporización. 
g) Seguimento e avaliación. 
h) Acreditación da información á familia. 

 



CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS ESPECÍFICOS 
PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO QUE DEBA PERMANECER UN ANO 
MÁIS NO MESMO CURSO. 

Educación Primaria 

Cando unha alumna ou un alumno de educación primaria permaneza un ano máis no 
mesmo curso, debe seguir un plan específico de reforzo, que ten como finalidade 
atender e superar as dificultades que levaron a esa repetición. Este plan será 
elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e 
desenvolverase ao longo de todo o curso. 

 
O plan específico de reforzo debe incluír, cando menos: 
a) Identificación da alumna ou do alumno. 
b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso. 
c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 
d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 

f)De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 

g) Acreditación da información á familia. 

Educación Secundaria 

Cando unha alumna ou un alumno de educación secundaria obrigatoria permaneza un 
ano máis no mesmo curso debe seguir un plan específico personalizado, que ten 
como finalidade adaptar as condicións curriculares ás necesidades da alumna ou do 
alumno, para tratar de superar as dificultades detectadas. Este plan elaborarao o 
equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e desenvolverase ao longo 
de todo o curso. 

O plan específico personalizado debe incluír, cando menos: 
a) Identificación da alumna ou do alumno. 
b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso. 
c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 
d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 
e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 
f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 
g) Acreditación da información á familia. 

 

CRITERIOS PARA O OUTORGAMENTO DE MATRÍCULAS DE HONR A 

As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso de Educación 
Secundaria, obtivesen unha nota media do cuarto curso igual ou superior a nove 
puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A devandita mención poderá 
concederse, como máximo, a un número de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis 
próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro docente no cuarto curso. 
 



En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto 
curso de educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse 
unha mención de matrícula de honra. 

O outorgamento das matrículas de honra farase dacordo coa media das cualificacións 
máis altas. En caso de empate, aproximarase ata a centésima ou ata a milésima se 
fose o caso. 

 

Coristanco, 28 de abril de 2022 

 

O equipo directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 


