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FLEXIBILIZACIÓN DOS CRITERIOS DE TITULACIÓN E PROMOCIÓN 

Titulación na ESO, Bacharelato e FPB. 

4º ESO.  

Flexibilizaranse os criterios  de obtención do título de Graduado en ESO, baseándose na adquisición 
dos obxectivos xerais e o desenvolvemento das competencias.  

Para obter a titulación non se terán en conta as limitacións que afecten ao número de materias 
pendentes. 

O alumnado con unha ou dúas materias suspensas, que non sexan simultaneamente Matemáticas e 
Lingua Castelá e Literatura ou Lingua Galega e Literatura,  poderá titular en xuño, se se considera 
que ten adquiridas as competencias clave e os obxectivos da ESO. 

En caso contrario, os equipos docentes adoptarán as decisións colexiadas de titulación na 
convocatoria extraordinaria de setembro.  

2º Bacharelato 

Para obter o título de bacharel será necesaria, con carácter xeral, a avaliación positiva en todas as 
materias dos dous cursos de Bacharelato. 

Porén, estes criterios poderán flexibilizarse de maneira excepcional sen ter en consideración que 
poda haber algunha materia non superada, sempre e cando o alumno/a acade un 5 de nota media e 
o equipo docente así o acorde. 

Neste caso a decisión de titulación basearase na evolución académica do alumno ou alumna durante 
o primeiro e segundo trimestre, así como ao longo de toda a etapa e no logro dos obxectivos e 
adquisición das competencias clave. 

Os equipos docentes poderán adoptar estas decisións tanto na convocatoria de xuño como na de 
setembro. 

2º Formación Profesional Básica 

O alumnado poderá titular na ESO se o equipo docente considera que ten adquiridas as 
competencias e os obxectivos da etapa e acada unha nota media, entre todos os módulos, de 6. 

Promoción.  

En xeral a decisión de promoción con materias suspensas adoptarase en setembro, sen menoscabo 
de excepcións que considere o equipo educativo como pode ser o caso de incorporacións tardías. 

En todo caso, o equipo docente decidirá de xeito colexiado e despois de valorar a evolución 
académica do alumnado e as posibilidades que ten de continuar no curso ou etapa posterior co 
programa de reforzo correspondente. O alumnado promovido na avaliación ordinaria de xuño con 
materias suspensas poderá presentarse ás probas extraordinarias de setembro. 
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Os criterios de promoción aplicaranse sempre pensando en non prexudicar ao alumnado polo 
cambio á metodoloxía non presencial. A repetición será unha medida excepcional e estará sempre 
solidamente argumentada e acompañada dun plan de recuperación. 

A repetición ou promoción do alumnado decidirase de forma colexiada polo equipo docente en 
función da evolución académica do estudante durante o período previo á suspensión da actividade 
lectiva presencial.  

En consecuencia, poderase promocionar con máis de dúas materias pendentes sempre e cando o 
equipo docente así o acorde, considerando que a evolución do alumno ou alumna foi positiva, 
demostrando una madurez persoal e académica que o capacitan para alcanzar os obxectivos e as 
competencias clave no seguinte curso. 

O alumnado que promocione, sen ter superado todas as materias, deberá matricularse no curso 
2020-21 das materias non superadas. 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E ACCESO A FCT 

CM DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA E CS DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

Atendendo os criterios de flexibilización da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas 
excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e 
nas ensinanzas de réxime especial, o equipo docente do Departamento de FP acorda por 
unanimidade aplicar os seguintes criterios: 

Promoción de 1º curso a 2º curso: 

Como norma xeral, o alumado poderá promocionar si suspende módulos que superen as 300 horas, 
sempre que equipo docente considere: 

1. Que os módulos que suspende non impedirán que o alumno poda aproveitar debidamente as 
materias do segundo curso. 

2. Que os módulos suspensos, (que superen as 300 horas), non sexan por haber abandonado a 
materia. Considérase como abandono calquera das seguintes causas: 

a) Non manter contacto telemático tendo constancia da súa posibilidade. 

b) Non asistir e participar como mínimo ao 75% das clases telemáticas. 

c) Non ter entregado en prazo e forma, como mínimo o 75% das tarefas solicitadas. 

d) Non ter participado nas diferentes probas telemáticas propostas a partir do 13 de marzo. 
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Acceso á FCT do alumnado de 2º curso 

Tal e como di a resolución citada ao comezo deste documento, os centros educativos flexibilizarán 
os criterios de titulación, atendendo a principios xerais de adquisición da competencia xeral do título 
e non da superación da totalidade dos módulos formativos. E por iso que acordamos que o 
alumnado, como norma xeral, poderá acceder a FCT si suspende 1 módulo, sempre que equipo 
docente considere: 

1. Que o módulo que suspende non impide que o alumno poida adquirir a competencia xeral do 
título. 

2. Que o módulo suspenso, non sexa por haber abandonado a materia. Considérase como abandono 
calquera das seguintes causas: 

a) Non manter contacto telemático tendo constancia da súa posibilidade. 

b) Non asistir e participar como mínimo ao 75% das clases telemáticas. 

c) Non ter entregado en prazo e forma, como mínimo o 75% das tarefas solicitadas. 

d) Non ter participado nas diferentes probas telemáticas propostas a partir do 13 de marzo. 

O caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de 
materias pendentes ou con avaliación negativa, será convocado a unha proba telemática, ou 
presencial se a situación sanitaria o permite, (tendo que acadar polo menos un 4 en dita proba). 

 

 

 

 

Nas programacións adaptadas identificaranse os estándares de aprendizaxe e as competencias 
imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia, que servirán de referente 
para o deseño das actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se 
desenvolvan durante o terceiro trimestre. 

Así mesmo, recollerá a adaptación dos criterios de avaliación e cualificación do alumnado, tendo 
en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
aprendizaxes realizadas, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

Na probas de avaliación extraordinaria (setembro) teranse en conta só os estándares de 
aprendizaxe e os criterios de avaliación desenvoltos no 1º e 2º trimestre. 

 
 
  


