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CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO ALUMANDO DA ESO 

 

 

 

PROMOCIÓN 

 

O equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá 

sobre a súa promoción, decisión que será adoptada de xeito colexiado.  

 

Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado que superase todas as materias 

cursadas ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o 

cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. 

 

Tamén promocionará aquel alumnado que  cumpra  todas as condicións seguintes: 

 

 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. 

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

permite seguir con éxito o curso seguinte. 

 Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de 

recuperación 

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

evolución académica. 

 

O alumnado que acade a promoción de curso con materias sen superar seguirá un plan 

de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa superación. 
 

TITULACIÓN 

 

Obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria o alumnado que 

supere todas as materias cursadas. 

 

Ademais de no caso anterior, o equipo docente decidirá a obtención do título por parte 

dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións 

seguintes: 

 

 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. 

 Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as 

competencias establecidas. 

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

da etapa. 
 


