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0, 1 ou 2
SUSPENSAS

a) Media aritmé8ca igual 
ou superior a 5.

O equipo docente PODERÁ decidir se se CUMPREN TODAS:ou

e) O equipo docente, sen menoscabo da súas
competencias, entenderá que se cumpren as liñas
b), c) e d) nos seguintes casos:
• No caso de avaliación nega3va en tres materias

e a nota media destas sexa superior a 3.
• No caso de avaliación nega3va en catro ou

máis materias e as súas notas non sexan
inferiores a 4.

f) No caso de que as materias estean agrupadas en
ámbitos, aos efectos de promoción terase en conta
por cantas materias está formado cada un deles.

b) Natureza das materias 
non superadas lle 
permi8rán seguir con éxito 
o curso seguinte.
c) Existencia de 
expecta8vas favorables de 
recuperación.
d) A promoción beneficiará 
a súa evolución académica.



0 
SUSPENSAS

a) Media aritmé8ca igual 
ou superior a 5.

O equipo docente PODERÁ decidir se se CUMPREN TODAS:ou

d) O equipo docente, sen menoscabo da súas
competencias, entenderá que se cumpren as liñas
b) e c) nos seguintes casos:
• No caso de avaliación nega3va nunha ou en

dúas materias e as súas notas non sexan
inferiores a 3.

• No caso de avaliación nega3va en tres ou máis
materias e as súas notas non sexan inferiores a
4.

e) No caso de que as materias estean agrupadas en
ámbitos, aos efectos de 8tulación terase en conta
por cantas materias está formado cada un deles.

b) Competencias da etapa
acadadas.
c) Obxec8vos da etapa
acadados.



0 
SUSPENSAS

1 SUSPENSA

O equipo docente PODERÁ decidir se se CUMPREN TODAS:ou

a) Competencias e obxecAvos da etapa 
acadados.
b)  Non inasistencia conAnuada sen xusAficar.
c) Probas e acAvidades necesarias, incluídas as 
extraordinarias feitas (Pto 3.c do Art 15)

d) Media aritméAca igual ou superior a 5.

Aval Extraordinaria

Aval Ordinaria

A concretar como:



Concreción dos puntos 3.a, 3.b e 3.c:

a) Competencias e obxec8vos da etapa acadados:
Sen prexuízo do anterior, no caso de que a materia non superada sexa unha das materias comúns ou troncais da
modalidade de bacharelato cursada, considerarase que se acadaron os obxec8vos e se adquiriron as competencias
se a súa nota é igual ou superior a 3.

b) Non inasistencia con8nuada sen xus8ficar:
Considerarase inasistencia con8nuada cando a alumna ou o alumno alcance o cuádruplo de faltas inxus3ficadas
que o número de clases semanais da devandita materia. Previamente, ao acadar o 50% desa cifra, o responsable
da materia deberá enviar comunicación aos responsables legais da alumna ou alumno.

c) Probas e ac8vidades necesarias, incluídas as extraordinarias feitas:
A non presentación de traballos obrigatorios, a realización de probas escritas finais en branco, e/ou, a non
realización doutras ac3vidades de avaliación determinadas na programación da materia correspondente,
imposibilitará a 8tulación na excepcionalidade regulada neste punto.


