
CRITERIOS DE PROMOCIÓN NA ESO

O alumnado que teña avaliación positiva en todas as  materias,  lograse os  obxectivos  de
etapa e adquirise as competencias correspondentes promocionará ao curso seguinte. (Xuño)

Tamén promocionará ao curso seguinte aquel alumnado que unha vez realizadas as probas

extraordinarias,  teña superadas todas as materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas

materias,  como  máximo.  En  todo  caso,  deberán  matricularse  no  seguinte  curso  das  materias

pendentes de cursos anteriores. (Setembro)

Unha vez realizadas as probas extraordinarias:

Considerarase  que  un  alumno  ou  alumna  pode  promocionar,  se  a  xunta  avaliadora
considera que logrou os obxectivos de etapa e adquiriu as competencias clave establecidas,  con
tres materias suspensas sempre que:

 Nas probas extraordinarias correspondentes a esas materias, o alumno ou alumna, non
presente  exames  moi  deficientes  (cualificación  menor  de  tres(3)),  en  branco  ou  non
presentado.

 Ou se teña constancia de que, dende o período de excepcionalidade e durante o período
vacacional,  entre  as  circunstancias  do  alumno  ou  alumna  concorreron  algunha  das
indicadas a continuación, a saber:

1. Constancia de enfermidade en familiar de primeiro grao ou ben enfermidade do
alumno ou alumna.

2. Outras  circunstancias,  das  que  se  teña  constancia,  no  caso  de  que  a  xunta

avaliadora considere que puideron afectar ao rendemento do alumno ou alumna na

realización de actividades de recuperación, repaso e reforzo.

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN 4º ESO

O alumnado que ao rematar a ESO teña avaliación positiva en todas as materias, lograse os
obxectivos de etapa e adquirise as competencias correspondentes obterá o título de graduado en
ESO. (Xuño)

Tamén obterá o  título  de graduado en ESO aquel  alumnado que  unha vez  realizadas as
probas extraordinarias,  finalice a etapa cun máximo de dúas materias suspensas e que o equipo
docente conside que o alumno ou alumna logrou os obxectivos da etapa e adquiriu as competencias
correspondentes. (Setembro)

Unha vez realizadas as probas extraordinarias:

Considerarase que un alumno ou alumna pode obter o título de graduado en ESO, se a
xunta avaliadora considera que logrou os obxectivos de etapa e adquiriu as competencias clave
establecidas,  con tres materias suspensas sempre que:



 Nas probas extraordinarias correspondentes a esas materias, o alumno ou alumna, non
presente  exames  moi  deficientes  (cualificación  menor  de  tres  (3)),  en  branco  ou  non
presentado.

 Ou se teña constancia de que, dende o período de excepcionalidade e durante o período
vacacional,  entre  as  circunstancias  do  alumno  ou  alumna  concorreron  algunha  das
indicadas a continuación, a saber:

1. Constancia de enfermidade en familiar de primeiro grao ou ben enfermidade do
alumno ou alumna.

2. Outras  circunstancias,  das  que  se  teña  constancia,  no  caso  de  que  a  xunta

avaliadora considere que puideron afectar ao rendemento do alumno ou alumna na

realización de actividades de recuperación, repaso e reforzo.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN 1º BAC

O alumnado terá promoción de primeiro a segundo de bacharelato cuando teña superadas todas

as materias cursadas. (Xuño)

 O alumnado terá promoción de primeiro a segundo de bacharelato cuando teña superadas todas

as materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso,

deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. (Setembro)

Unha vez realizadas as probas extraordinarias:

Considerarase que un alumno ou alumna pode promocionar a segundo de bacharelato, se
a xunta avaliadora considera que logrou os obxectivos de etapa e adquiriu as competencias clave
establecidas,  con tres materias suspensas sempre que:

 Nas probas extraordinarias correspondentes a esas materias, o alumno ou alumna, non
presente  exames  moi  deficientes  (cualificación  menor  de  tres(3)),  en  branco  ou  non
presentado.

 Ou se teña constancia de que, dende o período de excepcionalidade e durante o período
vacacional,  entre  as  circunstancias  do  alumno  ou  alumna  concorreron  algunha  das
indicadas a continuación, a saber:

1. Constancia de enfermidade en familiar de primeiro grao ou ben enfermidade do
alumno ou alumna.

2. Outras  circunstancias,  das  que  se  teña  constancia,  no  caso  de  que  a  xunta

avaliadora considere que puideron afectar ao rendemento do alumno ou alumna na

realización de actividades de recuperación, repaso e reforzo.



CRITERIOS DE TITULACIÓN EN 2º BAC

Para obter o título de bacharelato será necesaria a avaliación positiva en todas as materias
dos  dous  cursos  de  bacharelato.  A  cualificación  final  da  etapa  será  a  media  aritmética  das
cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no bacharelato,  expresada
nunha escala de 0 a 10 cos decimais, redondeada á centésima. (Xuño)

Para obter o título de bacharelato será necesaria a avaliación positiva en todas as materias
dos  dous  cursos  de  bacharelato.  A  cualificación  final  da  etapa  será  a  media  aritmética  das
cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no bacharelato,  expresada
nunha escala de 0 a 10 cos decimais, redondeada á centésima. (Setembro)

Unha vez realizadas as probas extraordinarias:

Considerarase que un alumno ou alumna pode obter o título de bacharelato, se a xunta
avaliadora  considera  que  logrou  os  obxectivos  de  etapa,  adquiriu  as  competencias  clave
establecidas e a nota media da etapa é igual ou superior a cinco (5),  cunha materia suspensa
sempre que:

 Na proba extraordinaria correspondente a esa materia, o alumno ou alumna, non presente
un exame moi deficiente (cualificación menor de tres(3)), en branco ou non presentado.

 Ou se teña constancia de que, dende o período de excepcionalidade e durante o período
vacacional, entre as circunstancias do alumno ou alumna concorren algunha das indicadas
a continuación, a saber:

1. Constancia de enfermidade en familiar de primeiro grao ou ben enfermidade do
alumno ou alumna.

2. Outras  circunstancias,  das  que  se  teña  constancia,  no  caso  de  que  a  xunta
avaliadora considere que puideron afectar ao rendemento do alumno ou alumna na
realización de actividades de recuperación, repaso e reforzo.


