
CRITERIOS PROMOCIÓN E TITULACIÓN DO IES AS INSUAS

A continuación presentamos os criterios do IES As Insuas para promocionar (pasar de curso) e titular.
Estes criterios están baseados nos da orde do 25 de xaneiro do 2022 pola que se actualiza a
normativa de avaliación no sistema educativo de Galicia.

PROMOCIÓN

Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado que superase as materias ou os ámbitos
cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo
as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. 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 cinco.

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite
seguir con éxito o curso seguinte.

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.
d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evolución

académica.

TITULACIÓN

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 cinco.

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

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da etapa.
c.1) Considerarase como un indicador de que o alumno/a acadou os obxectivos ter todas

as materias superadas ou un máximo de dúas materias suspensas.
c.2) Con tres ou máis materias suspensas o equipo docente realizará unha valoración

individual de cada caso, sempre que se cumpra o expreso nos puntos a) e b).

O director Muros, 11 de abril de 2022
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