
IES "FARO DAS LUAS" 

Todo o profesorado de 4ºESO debe ter a principios de curso, o documento "Criterios de Titulación" aprobado o ano 

pasado polo claustro, que consta duns requisitos que consideramos necesarios para poder titular, así como a "Plantilla 

Competencias Básicas". 

TITULACIÓN EN SETEMBRO 

 

1) Titulará o alumnado con todas as materias aprobadas. 

 

2) Para o caso dun alumno con 1 ou 2 materias suspensas seguirase o seguinte procedemento: 

 
En primeiro lugar, trabállase co documento Criterios de Titulación IES Faro da Lúas  (ver documento no 

que se amosan os “criterios”  que debe cumprir o alumno para o logro dos obxectivos de etapa. Entre eles 

están: non ter acumulación de "informes trimestrais desfavorables", presentación ao exame de setembro, 

exame tratado de facer axeitadamente e non en branco, presentación dos traballos pedidos para setembro, 

etc). 

 

a) Se a xunta avaliadora comproba que o alumno non cumpre eses criterios, entón o alumno NON TITULA. 

b) No caso de que a xunta avaliadora comprobe que o alumno cumpre os Criterios de Titulación, entón 

pásase a estudar se ten adquiridas todas as Competencias Básicas ou non; e en consecuencia, se titula 

ou non. 

Para facilitar esta decisión emprégase o documento elaborado "Plantilla Competencias Básicas" (cuxo 

funcionamento detallado descríbese máis adiante). A través del, a xunta avaliadora comenta a adquisición 

das Competencias por parte do alumno. Se o alumno ten adquiridas todas as Competencias Básicas, 

TITULA. 

 

3) Casos considerados como excepcionais pola xunta avaliadora no que o alumno teña 3 materias 

suspensas. 

 

Seguindo os Criterios de Titulación do centro, a xunta avaliadora podería en casos considerados por ela 

como excepcionais, estudar a posibilidade de que un alumno con 3 materias suspensas poida ter adquiridas 

as Competencias Básicas, e polo tanto titular. Empregaríase analogamente a "Plantilla de CCBB". 
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FUNCIONAMENTO da "Plantilla Competencias Básicas" 

 

Este documento desglosa cada competencia básica nun número impar de descriptores (3 ou 5) e 

ademais, para cada un deses descriptores, presenta unha escala de valoración (en número par) 

graduada de 1 a 4, entendendo que: 

1 = non ten adquirido ese descriptor  3 = bastante adquirido 

2 =  pouco adquirido    4 = plenamente adquirido 

 

 Por exemplo: COMPETENCIA BÁSICA "A": 

 Escala de valoración 

1 2 3 4 

Descriptor 1     

Descriptor 2     

Descriptor 3     

Descriptor 4     

Descriptor 5     

TOTAL   

Nota explicativa: O nº impar de descriptores así como o nº par de graos de valoración na escala non é algo fortuito, 

senon necesario para facilitar o traballo, posto que tras cubrir a táboa do xeito que se describirá a continuación, 

simplemente con visualizar as dúas casiñas da última fila (TOTAL), saberemos se ten a competencia adquirida ou non. 

 

 COMO CUBRIR ESTA TÁBOA?  

1) COLOCACIÓN DOS "X": 

 

a) A xunta de avaliación le o descriptor e fai unha valoración xeral, en voz alta, para acordar 

onde colocar o X segundo a competencia do alumno (no nº 1, 2, 3 ou 4). Segundo a opinión 

dos que xa puxeron en práctica este tipo de plantilla, normalmente soe haber acordo 

rápidamente, e poucas diferenzas discordantes. 

 

b) Se non houbese acordo, realizaríase unha votación para cada grao da escala. Ao finalizar a 

votación procederase do seguinte xeito: 

 Súmanse os votos obtidos en cada unha das áreas contrapostas. Se a suma de votos da “zona 

vermella” supera á suma votos da “zona verde”, consideramos o descriptor non superado e 

colocaremos o X no nº 2 da escala de valoración da táboa. 

 Pola contra, se a suma  de votos da “zona verde” supera á suma de votos da “zona vermella”, 

consideramos o descriptor superado e colocaremos o X no nº3 da escala de valoración. 

 Finalmente, e se por un casual, houbese un empate na suma de votos en cada unha das áreas 

contrapostas, sempre e, en  beneficio do alumno, imos  colocar o X no  grao 3. 
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Exemplo I: Nunha xunta avaliadora integrada por 10 profesores, os resultados dos votos para un descriptor 

foron como se indican na táboa. Segundo estes resultados, o X teríamos que marcalo  na casilla nº 2. 

 Escala de valoración 

1 2 3 4 

Descriptor 1 2 4 4 0 

  

 

Exemplo II: Nunha xunta avaliadora integrada por 12 profesores, os resultados dos votos para un descriptor 

levaron a un empate. Segundo estes resultados, o X teríamos que marcalo na casilla nº3. 

 Escala de valoración 

1 2 3 4 

Descriptor 1 0 6 3 3 

 

 

2) RECONTO DE "X" E  ANOTACIÓN NA FILA DO TOTAL: 

Neste momento cóntanse o número de X que aparecen nas dúas primeiras columnas (graos 1 e 2) e ese número 

anótase a 1ª casiña da fila do TOTAL; analogamente, cóntanse o número de X que aparecen nas dúas últimas 

columnas (graos 3 e 4) e o número anótase na 2ª casiña da fila  do TOTAL. 

 

3) CONCLUSIÓN:  

Ao comparar os dous números obtidos na fila TOTAL, o maior deles infórmanos sobre se a 

Competencia está adquirida ou non. Por exemplo, podería quedar algo así: 

 COMPETENCIA BÁSICA "A" 

 1 2 3 4 

Descriptor 1 X    

Descriptor 2  X   

Descriptor 3   X  

Descriptor 4   X  

Descriptor 5  X   

TOTAL 3 2 

CONCLUSIÓN 
Como vemos, hai maioría de uns e douses (3) respecto de treses e catros (2), 
entón esta competencia non está adquirida. O alumno NON TITULA. 

 

4) QUEN ANOTA ESTES DATOS NA PLANTILLA? 

Pensouse que, para descargar ao titor podería encargarse o orientador-a, posto que ademais ten voz pero non 

voto á hora de tomar decisións sobre cada alumno. 

Proposta do PFAC 

A proposta que o grupo do PFAC fai á CCP é a de incluir o documento “Plantilla de Competencias Básicas” (só 

para os alumnos nos que se teña que aplicar, é dicir aqueles con 1, 2 ou 3 materias suspensas) como un 

documento oficial que se adxunte ao expediente do alumno, e así quede constancia documental ante unha posible 

reclamación. 

6 votos 4 votos 

6 votos 6 votos 


