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ESO

ARTIGO 7. Avaliación

Por medio da avaliación continua, cando non haxa un progreso axeitado, estableceranse medidas
de reforzo, en calquera momento do curso, tan pronto se detecten dificultades. En especial
naqueles alumnos N.E.E.

Haberá 3 avaliacións parciais e unha final. Entre a 3ª avaliación e a avaliación final dedicarase a
actividades de apoio, recuperación, ampliación e titoría.

A cualificación definitiva das materias e/ou ámbitos farase efectiva na avaliación final do curso.

O titor/a recollerá en acta, para cada sesión de avaliación, as decisións e acordos acadados refe-
ridos a cada alumno/a e ao grupo no seu conxunto.

As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción e titulación, as medidas de
atención á diversidade e a todas nas que incidan no proceso educativo. De non existir unanimidade
no equipo docente, a toma de decisións requirirá o acordo favorable da maioría simple dos seus
membros.
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ESO

ARTIGO 8. Promoción

Na avaliación final, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente terá que decidir
sobre a promoción. A decisión, adoptada de xeito colexiado, terá que atender á consecución dos
obxectivos, grao de adquisición das competencias establecidas e á valoración das medidas que
favorezan o progreso dos alumnos/as, tendo en conta os criterios de promoción.

Un alumno/a promocionará si supera todas as materias ou ámbitos cursados ou teña a avaliación
negativa 1 ou 2 materias (tanto do curso matriculado como dos anteriores).

Un alumno/a tamén poderá promocionar con máis materias suspensas se se dan TODAS as condi-
cións seguintes:

Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias nas que estea matricu-
lada/o nese ano académico ≥ 5.
Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite seguir
con éxito o curso seguinte.
Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de recuperación.
Que o equipo docente estime que a devandita promoción beneficiará a súa evolución acadé-
mica.
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ESO

ARTIGO 8. Non promoción

Medida de carácter excepcional e tomada tras aplicar medidas ordinarias de reforzo e apoio para
superar as dificultades de aprendizaxe.

ARTIGO 8. Promoción (permanencia)

En todo caso, a alumna/o poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como
máximo ao longo do ensino obrigatorio.

ARTIGO 9. Consello Orientador

Farase ao finalizar 2º da ESO. Dito consello incluirá un informe sobre o grao de logro dos obxecti-
vos e de adquisición das competencias correspondentes, así como unha proposta ao proxenitores,
titores/as legais, ou, de ser o caso, á alumna/o, da opción que se considere máis adecuada para
continuar a súa formación, que poderá incluír a incorporación a un PDC ou CF grao básico.

Farase en 4º da ESO ou ao concluír a súa escolarización. Dito consello incluirá unha proposta sobre
a/s opción/s académicas que se consideran máis convenientes, co fin de que o alumnado atope unha
opción axeitada para o seu futuro.
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ESO

ARTIGO 10. Titulación

Un alumno/a obterá o título da ESO:

Cando supere TODAS as materias ou ámbitos cursados.

Ten materias sen superar pero cumpre TODAS as condicións seguintes:

1. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matricu-
lada/o nese ano académico sexa ≥ 5.

2. O equipo docente considera que a alumna/o ten adquiridas as competencias establecidas.
3. O equipo docente considera que a alumna/o alcanzou os obxectivos da etapa.

ARTIGO 7. Adpatación Curricular. Avaliación, Promoción e Titulación

Os referentes de avaliación no caso de alumnos/as con A.C. serán os incluídos na adaptación, sen que isto
poida impedirlle a promoción ao curso ou a obtención do título de graduado en ESO.

ARTIGO 10. Adpatación Curricular. Título de graduado en ESO

De xeito excepcional, poderase permanecer un ano máis no 4º curso, aínda que se esgotase o máximo
de permanencia, sempre que o equipo docente considere que esta medida favorece a adquisición das
competencias establecidas para a etapa. Neste caso poderase prolongar un ano o límite de idade ao que
se refire o artigo 4.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (18 anos)
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