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BACHARELATO

Artigo 14. Promoción

O alumnado acadará a promoción de 1º a 2º de bacharelato cando supere todas as materias cursadas
ou teña avaliación negativa en 2 materias máximo.

Para a promoción non contarán as materias de libre configuración agás a L. Galega e lit. O alumnado
que promocione con materias pendentes deberá matricularse delas e cursalas no seguinte curso.

Aqueles alumnos/as con 3 ou máis materias suspensas terán que repetir curso con todas as materias.

Artigo 14. Non promoción

O Alumnado que ao termo do 2º bach tivesen avaliación negativa nalgunhas materias e repitan curso,
terán 2 opcións:

Matricularse só das materias non superadas.

Matricularse de todas as materias repetindo curso completo. Esta modalidade NON manterá as cua-
lificacións das materias que xa aprobara, podendo suspender.
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BACHARELATO

Artigo 15. Título bacharelato

Para o título de bacharelato haberá que acreditar os obxectivos para etapa e a adquisición das com-
petencias correspondentes.

Haberá que ter a avaliación positiva en todas as materias dos 2 cursos de bacharelato.

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por unha
alumna/o que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran ademais TODAS as
condicións seguintes:

1. Que o equipo docente considere que a alumna/o alcanzou as competencias e os obxectivos
vinculados a ese título.

2. Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna/o
na materia.

3. Que a alumna/o se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa avalia-
ción, incluídas as da convocatoria extraordinaria.

4. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que
como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa
≥ 5. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia
non superada.
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