
                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

 
                Trala publicación das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia que permiten aos centros flexibilizar os criterios  de  promoción e 

titulación para este curso, a CCP do IES Xesús Ferro Couselo decidiu que ditos criterios se 

flexibilizaran na avaliación extraordinaria  de setembro. 

 

               Novos criterios para a promoción  

 A evolución do alumnado durante o período previo á suspensión da actividade presencial 

e o traballo desenvolvido durante o período de confinamento a partir da data en que o 

centro ten a certeza de que dispón dos medios adecuados para seguilas. 

 A madurez persoal e académica que o capacitan para alcanzar os obxectivos e 

competencias claves do seguinte  curso. 

   Novos criterios para a titulación                                            

 Evolución académica do alumno ou alumna durante o primeiro e o segundo trimestre, así 

como ao longo de toda a etapa. 

 O alumno ou alumna teña adquirido suficientemente os obxectivos xerais da etapa que lle 

permitan continuar o seu itinerario académico. 

 A madureza en relación ao logro dos obxectivos e a adquisición competencias clave da 

etapa, que lle permitan ao estudante continuar os seus estudos. 

Non se titulará en ningún caso se existe abandono obxectivo de ao menos unha materia 

antes da declaración do estado de alarma e non tratou de recuperalo de ningún xeito 

durante a declaración do mesmo ou nos procedementos que se establezan na convocatoria 

extraordinaria de setembro. 

 

            A aplicación de ditos criterios será decida de xeito colexiado pola xunta de 

avaliación respectiva. 

            A data das sesións de avaliación de 2º de Bacharelato será o 8 de xuño. No resto de 

niveis terán lugar os días 22 e 23 de xuño. 

            As  addendas de cada programación didáctica onde se explicitarán todos os aspectos 

concretos de cada materia están a disposición na web do centro  dentro do apartado 

departamentos.  

 

 


