
CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN DA LOMCE NA ESO 
 
Criterios para Promocionar de curso: Se superan todas as materias, oumáximo 2 materias suspensas (cando non 
sexanunha das linguasoficiais (galego e castelán) e matemáticas simultaneamente).  
 
Criterios para a Repetición: Repiten con 3 oumáis materias suspensas, ou con 2 suspensas se coinciden unha das 
linguasoficiais e matemáticas. Sóse pode repetir 2 veces na etapa. Cada curso pode repetirse una vez (agás 4º, 
dúas veces, se non se repetiu antes).  

 
Cómputo de materias a efectos de promoción: 
 

� As seguintes materias (coa denominación de “materias de libre configuración”) non computan, pero si 
afectan á nota media da etapa: Oratoria, Programación. 

� A materia de Afondamento en inglés non figura no boletín nin leva nota. 
� As materias coa mesma denominación computan separadamente, pero non son de contidos progresivos 

(ex: pódese suspender lingua galega de 2ºESO e aprobar a de 3ºESO). 
 
Título da ESO: 
 

� Todas as materias da ESO aprobadas. Excepcionalmente, tamén titulan cun máximo de 2 suspensos se 
non son unha das linguasoficiais e matemáticas aomesmo tempo. 

� Proximamente a Xunta publicará unhaOrde sobre os criterios de avaliaciónmáis detallada. 
� No Título figurará a cualificación final da ESO, que será a media de todas as materias da etapa. 

 

VALIDACIÓNS DE MATERIAS EN ALUMNOS MATRICULADOS NO CONSERVATORIO 

(Orde 7 de xullo de 2010, Resolución 15 xullo 2016) 

� A MATERIA DE MÚSICA DA ESO: 
� Música de 2º e 3º ESO: Ambas as materias valídanse con 1º curso da materia de instrumento 

principal ou voz. 
� Música de 4ºESO: valídase con 2º curso da materia de instrumento principal ou voz. 

 
� MATERIAS ESPECÍFICAS DA ESO E BACHARELATO: 

� A Materia de libre configuración de 1º ou a de 2º ESO: valídase coa proba de acceso a calquera 
dos cursos de música do conservatorio. 

� A Materia especifica de 3ºESO (Cultura clásica, Francés ou Portugués) ou1 materia específica 
de 4ºESO (Francés, Plástica, Filosofía, Tecnoloxía, Música): valídase con Linguaxe musical dun 
curso do conservatorio profesional. 

� Materia específica ou Materia de libre configuración, de I-Bacharelato e II-Bacharelato: 
valídanse con 1º e 2º curso, respectivamente, das materias de orquesta, banda ou coro. 

OUTRAS NORMATIVAS 

� Non se pode cambiar de Segunda linguaestranxeiraao longo da etapa.  
� O prazo para solicitar as axudas de material escolar e o fondo de libros, no caso de alumnos que repitan 

4ºESO ou que non sexan admitidos en FP-Básica, amplíase a 1 mes desde que formalice a súa matrícula 
en setembro. 

� Invitámoslles a consultar apáxina web do centro para informarse de: Plan de Convivencia, Normas de 
Organización, Proxecto lingüístico, Oferta académica e recensión dalgunhas materias (para escoller 
adecuadamente as materias da matrícula), e calendario de setembro (exames de recuperación, entrega 
de notas, xornada de portas abertas, horario do primeiro día de clase, usuarios do bus escolar, etc.)   

  



CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN DA LOMCE NO BACHARELATO 
 
Criterios de Promoción: 

� Con todo aprobado ou con máximo 2 materias suspensas. Non computan as seguintes materias 
de libre configuración: Antropoloxía, Métodos estatísticos, e  Ética e Filosofía do dereito. 

� As materias coa mesma denominación computan como diferentes, pero se consideran 
materias con continuidade, de contidos progresivos, é dicir, a súa cualificación está 
condicionada pola do curso anterior (ex: non se pode aprobar Lingua Galega de II-Bach se 
non se aproba a de I-Bach). 

 
Criterios de Repetición:  

� Só se pode repetir unha vez cada curso, e dúas veces na etapa. Excepcionalmente 2 veces un 
dos cursos con acordo do equipo docente. 

� Os alumnos que teñan que repetir I-Bacharelato (máis de 2 suspensos) deberán matricularse 
de todas as materias de novo, independentemente do número de materias que suspenderan 
en setembro. E xa non se gardan as notas das materias superadas en ningún caso. 

� Os alumnos de II-Bach se suspenden algunha materia en setembro, poderán repetir con 
todas as materias de novoousó coas materias suspensas.  

Obtención do Título: 
� Ter todas as materias da etapa avaliadas positivamente. 
� Proximamente a Xunta publicará unhaOrde sobre os criterios de avaliaciónmáis detallada. 
� A cualificación final da etapa será a media aritmética das cualificacións numéricas de todas 

as materias. 
 
PRAZO PARA DARSE DE BAIXA en I ou II Bacharelato: Ata o 30 de abril. 
 
CAMBIOS DE MODALIDADE/ITINERARIO NO BACHARELATO-LOMCE 

� Materias necesariamente aprobadas ao término da etapa e para recibir o Título: 
o Todas as materias troncaisxerais de ambos cursos (materias comúns). 
o Materia troncal xeral propia da nova modalidade de I e II-Bach (matemáticas, 

matemáticas aplicadas ou latín). 
o Educación Física de I-Bacharelato.  
o Lingua galega e Literatura de I-II-Bacharelato. 
o Mínimo 4 materias troncais de opción: 1 de I-Bacharelato da nova modalidade. 2 de 

II-Bacharelato da nova modalidade. 1 de I-Bacharelato da modalidade anterior*(que 
será coa que valide a segunda materia troncal de opción de I-Bach da nova 
modalidade). 

o Mínimo 4 materias específicas: 2 de I-Bacharelato, e 2 de II-Bacharelato. 
o Non ten que aprobar a troncal propia da modalidade anterior, ninunha das troncais 

de opción da modalidade anterior. 
 

� Posibles validacións de materias no cambio de modalidade/itinerario: 
o 2 materias troncais de opción aprobadas de I-Bacharelato da modal. anterior =  

� 1 materia troncal de opción de I-Bacharelato da nova modalidade*.  
� Ou1 materia específica de I-Bacharelato da nova modalidade. 

o 1 materia xeral troncal propia da modalidade anterior = 1 materia específica de I-
Bac da nova modalidade(se tivesealgunha suspensa ou fosen diferentes as mat. 
específicas de cada modalidade). 



� Prazo para solicitalos cambios de modalidade: Nos periodos de matrícula, e tamén: Para I-
Bacharelato: durante os 2 primeiros meses de curso. Para II-Bacharelato: antes do comezo 
do curso. 

VALIDACIÓNS DE MATERIAS EN ALUMNOS MATRICULADOS NO CONSERVATORIO 

� A MATERIA DE MÚSICA DA ESO: 
� Música de 2º e 3º ESO: Ambas as materias valídanse con 1º curso da materia de instrumento 

principal ou voz. 
� Música de 4ºESO: valídase con 2º curso da materia de instrumento principal ou voz. 

� MATERIAS ESPECÍFICAS DA ESO E BACHARELATO: 
� A Materia de libre configuración de 1º ou a de 2º ESO: valídase coa proba de acceso a calquera 

dos cursos de música do conservatorio. 
� A Materia específica de 3ºESO (Cultura clásica, Francésou Portugués) ou 1 materia específica 

de 4ºESO (Francés, Plástica, Filosofía, Tecnoloxía, Música): valídase con Linguaxe musical dun 
curso do conservatorio profesional. 

� Materia específica ou Materia de libre configuración, de I-Bacharelato e II-Bacharelato: 
valídanse con 1º e 2º curso, respectivamente, das materias de orquesta, banda ou coro. 
 

ACREDITACIÓN DE MATERIAS QUE ESIXEN CONTINUIDADE 

� Existe a posibilidade de matricularse nunha materia de II-Bacharelato das que esixencontinuidade**, 
non tendo cursado a correspondente materia en I-Bacharelato,e non implicando un cambio de modalidade. 

� Será necesaria unha acreditación de dita materia de I-Bach polo dpto. implicado, que poderá consistir 
nunha proba outarefas durante o verán, en relación aoscontidos mínimos e necesarios para seguir con 
aproveitamento a nova materia de II-Bacharelatona que se matriculououmatriculará en setembro. 

� No caso de lle considerar non apto, deberá matricularse en setembro da correspondente materia de I-
Bacharelato, que figurará no seu expediente como pendente, aínda que non será computable a efectos de 
modificar as condicións de promoción e/ou titulación no Bacharelato.  

� As materias que esixencontinuidade son:  
a. Todas as que nasúa denominación inclúen a gradación en número romano de I e II.  
b. “Física e Química” de I-Bach para “Física” ou “Química” de II-Bach.  
c. “Bioloxía e Xeoloxía” e I-Bach para “Bioloxía” ou “Xeoloxía” de II-Bach. 

OUTRAS NORMATIVAS 

� Non se pode cambiar de Segunda linguaestranxeiraao longo das etapas.     
� Invitámoslles a consultar apáxina web do centro para informarse de: Plan de Convivencia, Normas de 

Organización, Proxecto lingüístico, Oferta académica e recensión dalgunhas materias (para escoller 
adecuadamente as materias da matrícula), e calendario de setembro (exames de recuperación, entrega 
de notas, xornada de portas abertas, horario do primeiro día de clase, usuarios do bus escolar, etc.)   

� Permitirase que o alumnado de Bacharelatopoida mercar a versión dixital dos libros de texto nalgunhas 
materias (sempre que non esixan conexión a internet durante o seu uso na aula). Poderán traer un 
dispositivo electrónico ás clases. O centro non se fará responsable da súaperdaou deterioro. O seu uso 
indebido suporá a súa retirada temporal e a sanción correspondente. 

 


