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 Criterios de titulación acordados  

no Claustro do 9 de xuño de 2011 
 
A Orde do 21 de decembro de 2007 da Consellería de Educación ( modificada en parte pola 

Orde do 23-xuño-2008) regula a avaliación na Educación Secundaria Obligatoria. Ademais o 

artigo 17 do Decreto 133/2007 do 5 de xullo (derrogado en parte polo Decreto 126/2008 do 

19 de xuño) establece os criterios xerais baixo os cales os/as alumnos/as de 4º ESO 

promocionarán de curso. 

 

 Acadará o titulo de Graduado na Educación Secundaria Obrigatoria no IES Faro das lúas 

de Vilanova de Arousa, o alumnado que: 

 

1. No mes de Xuño, ou ben tras superar as probas extraordinarias de Setembro,     

teña aprobadas todas as materias da ESO.  

 

2. Tamén poderán acadar o Título de Graduado aqueles/as alumnos/as que despois 

de presentarse ás probas extraordinarias de Setembro, teñan 1 ou 2 materias 

suspensas (Art. 7.2 da orde do 21-12-2007) (incluidas as pendentes de cursos 

anteriores), e que a xunta de avaliación considere que acadou os obxectivos de 

etapa (Art. 10.2 do R. D. 806/2006) e desenrolou as  compentencias básicas, 

considerando ademais os seguintes puntos: 

 

2.1. Os informes trimestrais desfavorables, se existen,  por non 

desenvolver as compentencias básicas en calquera das materias avaliadas 

negativamente. 

No caso de existir estes informes, correspóndelle ao profesor/a que imparte a 

asignatura a súa elaboración trimestral e envío ao titor/a,Departamento de 

Orientación e Xefatura de Estudos para que éste o poña en coñecemento dos 

pais de xeito inmediato e por escrito segundo o Modelo do Centro . 

 

2.2. Que o alumno ou alumna se presentase obrigatoriamente aos exames 

de setembro, non os deixase en branco e tratarse de responder 

axeitadamente ás preguntas. De non xustificar a ausencia ou circunstancia 
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eximente de forma documental, a xunta de avaliación poderán interpretar que 

non acadou as competencias básicas nesa asignatura. 

 

2.3. Que o alumno ou alumna realizase as actividades de seguemento para a 

recuperación das materias suspensas e presentarse aos exames 

extraordinarios correspondentes con actitude de superación.  

 

3. Ademais, no mes de SETEMBRO, atendendo a circunstancias individuais que a 

Xunta de Avaliación determine como EXCEPCIONAIS  un alumno/a poderá acadar 

o Titulo de Graduado na ESO, con tres materias suspensas:  

 

3.1 Se as circunstancias particulares que concorren nun alumno/a no 

momento de presentarse ao exame extraordinario se determinan como 

EXCEPCIONAIS pola Xunta de Avaliación. Con respecto a este punto, 

cómpre por parte do alumno/a, xustificar tales circunstancias 

documentalmente cos informes oficiais oportunos. 

Tamén poderá suceder, que aínda que se contemple a excepcionalidade e 

que teña tres materias suspensas, a Xunta de Avaliación non considere 

oportuno concederlle a titulación. É dicir, se concorren a excepcionalidade e 

tres materias suspensas, non significa automaticamente que ese alumno/a 

vaia titular.  

 

 

 


