
   

 

 

    

 

CPI Plurilingüe de Vedra 

CONCRECIÓN CURRICULAR PEC 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

(Orde do 25 de xaneiro de 2022) 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

I. Criterios xerais sobre a avaliación do alumnado de EP 

1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes, para 

a valoración do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa, 

os criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se recollen 

no Decreto105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os 

incluídos na dita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao seguinte curso 

ou etapa. 

3. A avaliación do alumnado será continua e global e terá en conta o seu progreso no 

conxunto dos procesos de aprendizaxe. 

4. No contexto deste proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou 

dun alumno non sexa o axeitado, estableceranse medidas de reforzo educativo. 

5. A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos de 

aprendizaxe do alumnado,  e na valoración do desenvolvemento das mesmas teranse en 

consideración, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se 

relacionan cunha mesma competencia, os cales conforman o perfil desa competencia. 

II. Promoción na EP 

1. Ao finalizar os cursos segundo, cuarto e sexto da etapa, 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 forma colexiada, 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. 

2. O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación negativa 

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

anterior. 

3. O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. 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. Dita medida irá 

acompañada dun plan específico de reforzo para que, durante ese curso, a alumna ou 

alumno poida alcanzar o grao de adquisición das competencias correspondentes. 
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Esta decisión só poderase adoptarse unha vez durante a etapa, oídas as nais, os pais ou 

as persoas que exerzan a titoría legal. 

4. Aos efectos do disposto no apartado 1, promocionará ao curso seguinte o alumnado que: 

a) Teña avaliación positiva en tódalas áreas ou avaliación negativa en 1 ou 2 áreas e se 

valore positivamente o desenvolvemento das competencias básicas e os obxectivos 

de etapa. 

b) Ademais o equipo decente poderá decidir a promoción  con avaliación negativa en 3 

áreas, sempre que non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura, Lingua 

Galega e Literatura, 1ª Lingua Estranxeira (Inglés) ou Matemáticas, ao entender 

que nesta situación non acadou as competencias e os obxectivos correspondentes ao 

nivel. 

c) Na toma de decisión poderán terse en conta outros criterios como:  

 As características do novo grupo e as repercusións negativas e/ou positivas que o 

cambio de grupo pode ter no alumno/a, segundo o seu grao de integración e 

socialización, especialmente no caso de alumnado con NEAE. 

5. A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e os 
acordos acadados referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 

6. Ao finalizar os cursos segundo e cuarto da etapa o profesorado titor emitirá un informe 

sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno, indicando no 

seu caso as medidas de reforzo que se deben contemplar no ciclo seguinte. 

7. Co fin de garantir a continuidade do proceso de formación do alumnado, cada alumna ou 

alumno disporá ao finalizar a etapa dun informe elaborado pola súa titora ou polo seu 

titor sobre a súa evolución e o grao de adquisición das competencias desenvoltas. No 

caso de alumnado con necesidades educativas especiais, o informe deberá reflectir as 

adaptacións e medidas adoptadas e a súa necesidade de continuidade na seguinte etapa 

escolar. 

EDUCACION SECUNDARIA 

I. Criterios xerais sobre a avaliación do alumnado de ESO 

1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para 

a comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da 

etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se 

recollen no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os 

incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao seguinte 

curso ou a obtención do título de graduado ou graduada en educación secundaria 

obrigatoria. 

3. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obrigatoria 

será continua, formativa e integradora. 

4. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou dun 

alumno non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo.  
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5. A avaliación das aprendizaxes das alumnas e dos alumnos terá un carácter formativo e 

será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de 

aprendizaxe. 

6. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora e deberán 

terse en conta como referentes últimos, desde todas e cada unha das materias ou 

ámbitos, a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e o desenvolvemento 

das competencias correspondentes. O carácter integrador da avaliación non impedirá que 

profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia ou ámbito tendo 

en conta os seus criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe de 

cada unha delas. 

7. Ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación parciais. 

Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbitos 

pendentes, se for o caso.  

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o 

alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a 

terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación 

individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades 

de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na 

avaliación final de curso. 

9. Na avaliación final de cada curso realizarase unha valoración das competencias clave. Os 

resultados expresaranse nos termos de insuficiente (IN), para as cualificacións negativas, 

e suficiente (SU), ben (BE), notable (NT) ou sobresaliente (SB), para as cualificacións 

positivas. 

10. A persoa titora recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e os 

acordos acadados referidos a cada alumna e alumno, e ao grupo no seu conxunto. 

11. As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e á titulación do 

alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a todas as que incidan no proceso 

educativo do alumnado. De non existir unanimidade no equipo docente, a toma de 

decisións requirirá o acordo favorable da maioría simple dos seus membros. 

II. PROMOCIÓN NA ESO 

1. 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. 

2. 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 en 1 ou 2 materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas 

do propio curso e as de cursos anteriores. 
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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 5. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle 

permite seguir con éxito o curso seguinte,  valorando que a media aritmética 

ponderada, calculada en función da carga horaria das distintas materias do 

curso, sexa igual ou superior a 5. 

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de 

recuperación, para o que a carga horaria de todas as materias non superadas non 

debe exceder do 33% do total de horas de docencia do curso seguinte. 

d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa 

evolución académica. 

3. 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. 

4. O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso. A 

permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter excepcional e 

tomarase logo de esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as 

dificultades de aprendizaxe da alumna ou do alumno.  

5. En todo caso, a alumna ou o alumno poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez, e 

dúas veces como máximo ao longo do ensino obrigatorio. De xeito excepcional poderase 

permanecer un ano máis no cuarto curso, aínda que se esgotase o máximo de 

permanencia, sempre que o equipo docente considere que esta medida favorece a 

adquisición das competencias establecidas para a etapa. Neste caso poderase prolongar 

un ano o límite de idade a que se refire o artigo 4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación. 

III. TITULACIÓN: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria 

1. 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, sen prexuízo do 

establecido no artigo 7.2 desta orde, e tendo en conta os criterios de titulación. 

2. 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 5. 
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b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias 

establecidas,  calculado coa táboa aprobada no centro en función da porcentaxe 

de aportación das materias a cada unha das competencias. 

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da 

etapa. 

3. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria será único e expedirase sen 

cualificación. 

4. As alumnas e os alumnos recibirán, ao concluíren a súa escolarización na educación 

secundaria obrigatoria, unha certificación oficial en que constará o número de anos 

cursados e o nivel de adquisición das competencias da etapa. 

Matrícula de honra 

1. As alumnas e os alumnos que, logo da avaliación final do cuarto curso, 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. 

2. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de 

avaliación da alumna ou do alumno. 

3. Os criterios para a concesión das mencións de matrícula de honra acordados e 

establecidos na concreción curricular do centro, obxectivos e públicos, son os seguintes: 

a) En caso de empate e/ou cando o número de alumnado candidato á matrícula de 

honra superase o 5% establecido no punto 1, outorgaranse a aqueles que teñan a 

media máis alta calculada coas materias de 4º de ESO. 

b) De continuar o empate teranse en conta sucesivamente as medias das materias 

cursadas en  3º, 2º e 1º da ESO. 

c) Sorteo público. 

 

Documento aprobado na xuntanza do Claustro de Profesores/as do día 6 de abril de 2022. 

Vedra a 7 de abril de 2022. 
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