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CRITERIOS PROMOCION E TITULACIÓN ILLA DE SARÓN 

 
MARCO LEGAL: 
 
Esta proposta está baseada na lexislación actualmente vixente na Comunidade 

Autónoma de Galicia pola que se regula o proceso de avaliación na ESO: 

 

NORMATIVA LOMCE  

 Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da 

ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 RD 562/2017 de 2 junio de 2017 por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en ESO y Bachiller. 

 RD 5/2016 de 9 de diciembre de medidas urgentes para la ampliación 

del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013 de 9 de 

diciembre para la mejora de la calidad educativa.  

 Resolución do 9 de xuño da Dirección Xeral de Educación pola que 

se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a 

aplicación  do disposto no RD 562/2107 

 
PROMOCIÓN NA ESO – NORMATIVA LOMCE 
 
PROMOCIÓN:  

1. De  maneira automática se na avaliación final de Xuño ou Setembro 

tivese superadas TODAS as materias. 

2. Se na avaliación extraordinaria de Setembro tivese suspensas 1 ou 2 

materias, sempre que non sexan simultaneamente Lingua castelá e 

Matemáticas ou Lingua Galega e Matemáticas  

 

Este apartado non necesita da aprobación nin da votación do equipo docente. 

O alumno ou alumna deberá someterse ó procedemento de recuperación das 

materias suspensas, establecido polos correspondentes departamentos 

didácticos. 

 

 

 

 

REPETICIÓN:  
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1. Con 3 ou mais materias suspensas.  

2. Con 2 materias se son simultaneamente LINGUA CASTELÁ e 

MATEMÁTICAS OU LINGUA GALEGA e MATEMÁTICAS.  

 

PROMOCIÓN EXCEPCIONAL (artigo 23 Decreto 86/2015) 

1. Con avaliación negativa en 3 materias sempre que 2 das materias non 

sexan simultaneamente LINGUA CASTELÁ e MATEMÁTICAS OU 

LINGUA GALEGA e MATEMÁTICAS  

2. Con avaliación negativa en 2 materias simultaneamente LINGUA 

CASTELÁ e MATEMÁTICAS OU LINGUA GALEGA e MATEMÁTICAS  

 

Na avaliación extraordinaria de setembro de maneira EXCEPCIONAL* o 

equipo docente poderá decidir a promoción dun alumno/a cando se cumpran 

conxuntamente as seguintes condicións:  

 

 O alumno ou alumna ten posibilidades de acometer con éxito o curso 

seguinte. 

 Ten posibilidades de recuperación das materias pendentes do presente 

curso. 

 A promoción beneficia a evolución académica e persoal do alumno ou 

alumna. 

 Deben aplicárselle ó alumno/a medidas de atención educativa propostas 

no Consello Orientador.  

 
Consideracións xerais a ter en conta na PROMOCIÓN 
 

- Como materias suspensas computan todas as materias, tanto  do 

presente curso como pendentes de cursos anteriores.   

- Só se computarán as materias que como mínimo o alumno/a deben 

cursar en cada un dos bloques.  

- No bloque de materias de libre configuración autonómica só se 

computará Lingua galega e literatura  con independencia de que os 

alumnos/as poidan cursar mais materias do devandito bloque. 
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- As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da 

educación secundaria obrigatoria consideraranse como materias 

distintas. 

-  O número de repeticións máximas na ESO son 2 veces, con carácter 

xeral. 

- Non se pode repetir mais de 1 vez un mesmo curso, con carácter xeral. 

- En 4º da ESO, e de non ter repetido NUNCA na ESO, poderase repetir 

unha 2ª vez, prolongando a escolarización na ESO hasta os 19 anos 

como máximo. 

 

*CONDICIÓN DE EXCEPCIONALIDADE 

 

Para poder ter esta consideración, o/a alumno/a deberá estar nalgún dos 

seguintes casos: 

- Algunha causa de FORZA MAIOR, e inevitable por parte do/a 

alumno/a, que provocou que se atopase nesa situación ó rematar o 

curso. Entenderemos causa deste tipo a ausencia xustificada durante un 

período de tempo considerable. Este caso deberá estar xustificado 

DOCUMENTALMENTE e de maneira FORMAL por parte do/a alumno/a 

con antelación á sesión de avaliación. 

 

- Algún impedimento alleo ó/á alumno/a para poder acadar os obxectivos 

desas materias (accidentes, minusvalías, e outros), pero que non sexan 

de carácter académico. Este apartado tamén se debe xustificar ó equipo 

docente de maneira FORMAL e DOCUMENTALMENTE, antes da 

avaliación. 

 

En calquera caso, o alumno ou alumna deberá cumprir os requisitos do 

apartado 2 para a titulación con 2 materias suspensas e o profesorado 

implicado nas materias suspensas deberá valorar se aceptar ou non, a 

condición de excepcionalidade.  

 

Unha vez que o alumno ou alumna acada a CONDICIÓN DE 

EXCEPCIONALIDADE, e nunca antes, o equipo docente na avaliación 
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decidirá sobre a súa titulación, cos mesmos criterios que no apartado 2 para 

2 materias suspensas. 

 

ABANDONO DA MATERIA DURANTE O CURSO 

 

Pódese considerar ABANDONO DE MATERIA o feito de que unha 

alumna ou un alumno, ademais de amosar desinterese e actitude negativa 

cara á materia impedindo o normal desenvolvemento da clase, incorre de xeito 

reiterado e tras sucesivos avisos con constancia escrita por parte da profesora 

ou profesor da materia, titor/a e xefe/a de estudos, nalgunha das seguintes 

condutas ou actitudes: 

 
1. Non asistencia ás clases, sen causa xustificada. 

2. Asistencia ás clases sen o material necesario para desenvolver as 

tarefas propias da área ou materia. 

3. Non presentar traballos, exercicios, tarefas de aula, etc, propostos 

polo profesorado e necesarios para a avaliación continua do alumnado. 

4. Non presentarse a exames, probas escritas, ou en caso de 

presentarse deixalos en branco ou obter a cualificación de 0 por non 

responder ó preguntado. 

 

Ademais, considerase ABANDONO DE MATERIA cando o alumno ou alumna 

non se presente ás probas extraordinarias ou non amose un mínimo interese 

e esforzo por realizar esta proba. 

 

Procedemento a seguir antes de considerar unha situación académica 

como abandono: 

 

1. O/A profesor/a da materia comunicará ó/á titor/a, quen informará ós pais 

ou titor/a legal da situación, consecuencias e proposta das medidas a tomar 

para que o/a alumno/a reconduza a súa actitude na materia nun prazo de 15 

días. 

 

2. Se no prazo observado non se observa cambio ningún e non fai entrega das 

tarefas asignadas, comunicarase ó/á xefe/a de estudos, que dará audiencia 

ó/á alumno/a, pai/nai ou titor/a legal, profesor/a da materia e titor/a para 
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informalo de novo e ofrecerlle un novo prazo de 10 días (con tarefas para 

traballar e demostrar o seu cambio de actitude). 

 

3. Se, a pesar de todo, persiste na súa actitude, o profesor ou profesora da 

materia e o/a xefe/a de estudos iniciarán a apertura dun INFORME de 

ABANDONO e informarán da decisión tomada á xunta de avaliación, 

alumno/a e pais ou titor/a legal. 

 

4. No caso de cumprir os prazos ós que fan referencia os apartados 1 e 2, a 

reincidencia implicará, automaticamente, a apertura dun informe de abandono 

reflectido no apartado 3. 

 

5.  O informe de abandono será revisable  a petición do profesor da materia, 

se se modifica a actitude do alumno durante un tempo continuado. A 

suspensión do informe de abandono deberá tamén quedar xustificada 

documentalmente en xefatura de estudios, que informará á xunta de 

avaliación, alumno/a e pais ou titor/a legal. 

 

6. No caso de probas extraordinarias non presentadas, en branco ou sen 

amosar un interese e esforzo mínimo, o xefe/a de estudos, e tras a posible 

reclamación da cualificación por parte do alumno/a, procederá a apertura do 

informe de abandono reflectido no paso 3. 

Para que quede constancia documental do proceso, haberá uns modelos para 

cada un dos apartados do procedemento. 

 

TITULACIÓN 4º DE ESO 

 

1. O alumno/a TITULARÁ cando na avaliación final de xuño ou setembro 

teña superadas TODAS AS MATERIAS. 

 

2. O alumno/a PODERÁ TITULAR, se na avaliación extraordinaria de 

setembro ten 1 ou 2 materias suspensas, sempre que non sexan 

simultaneamente Lingua castelá e Matemáticas ou Lingua Galega e 

Matemáticas. 
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En este caso o alumno/a  debe cumprir os seguintes requisitos 

establecidos no PEC:  

- Presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro, non 

deixar o exame en branco e amosar un mínimo de traballo e 

esforzo na realización de dita proba. De ter unha xustificación da 

súa ausencia na proba extraordinaria, esta deberá ser presentada 

documentalmente antes da sesión de avaliación para a súa 

valoración e aceptación ou non a algún membro do equipo 

directivo, que lla fará chegar ao profesor ou profesora da materia. 

 

2.1.  Se o alumno/a cumpre estes requisitos o EQUIPO DOCENTE 

DECIDIRÁ A SUA TITULACIÓN,  tendo en conta que:  

o Como materias suspensas computan todas as materias, tanto  do 

presente curso como pendentes de cursos anteriores.   

o As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da 

educación secundaria obrigatoria consideraranse como materias 

distintas. 

o Para obter o título será preciso que o equipo docente 

considere que o alumno/a ten acadados os obxectivos da 

etapa e adquiridas as competencias correspondentes.   

o Os acordos de titulación do equipo docente de non ser por 

unanimidade, deben acadar a  maioría simple.  

 

CONSIDERACIÓNS AVALIACIÓNS FINAIS NA ESO 

 Na ESO coincide a terceira avaliación  coa avaliación final e hai que 

puntuar as dúas. 

 En ningunha disposición normativa relacionada coa avaliación na 

ESO figura que as notas da terceira avaliación teñan que coincidir 

coas da final, só figura nos ciclos formativos. 

 Quen promocione sen superar todas as materias, deberá matricularse 

das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo 

establecidos e deberán superar as correspondentes avaliacións de ditos 

programas de reforzo. 
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1,2 SUSPENSAS 
Excepto LC+MAT  ou LG+MAT 
 

 Na avaliación final de cada curso da ESO entregarase aos pais, nais, ou 

titores-as legais de cada alumno/a un CONSELLO ORIENTADOR, que 

incluirá un INFORME sobre: 

o  Grao de consecución dos obxectivos da etapa 

o  Adquisición de competencias clave 

o Unha proposta a pais, nais ou titores legais ou, no seu caso, ao 

alumno/a do itinerario máis axeitado a seguir, que poderá 

incluír a incorporación a un programa de mellora de aprendizaxe 

ou a un ciclo de formación profesional básica.  

 

PROGRAMAS DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO 
Art.6 da Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación do 

currículo da ESO  

Poderán incorporarse aos programas, no curso 2017/18 o alumnado con 

DIFICULTADES RELEVANTES de APRENDIZAXE que se atope nalgunha 

destas situación: 

a. Ter repetido algunha vez en calquera das etapas e non estar en 

condicións de promocionar. 

b. Con carácter excepcional, para o alumnado que ten cursado 3º de ESO 

e non está en condicións de promocionar a 4º ESO. Neste caso, 

poderán incorporarse a un programa para repetir curso. 

Os grupos NON SUPERARÁN o número de 10 e non serán, con carácter xeral, 

menos de 5 alumnos-as. 

 

RESUMO TITULACIÓN 4º ESO  - NORMATIVA LOMCE 

 

 

  

  

0 SUSPENSAS 

TITULO DE GRADUADO EN ESO 

 

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

ALUMNO/A ACADA OS OBXECTIVOS? 

ALUMNO/A ADQUIRE COMPETENCIAS? 

NON 

NON 

TITULA 

SI 
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RESUMO PROMOCION ESO  - NORMATIVA LOMCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

0 SUSPENSAS PROMOCIÓN Ó CURSO SEGUINTE   

 

1,2 SUSPENSAS 
Excepto LC+MAT  ou 
LG+MAT 
 

 3 SUSPENSAS 

Excepto LC+MAT  ou 
LG+MAT 
 

 

PROMOCIÓN Ó CURSO SEGUINTE  

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

 

CASO EXCEPCIONAL? 

 + 3 SUSPENSAS 

SI NON 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

POLO EQUIPO DOCENTE 

votación con maioría simple 

 

1º ESO 

 PMAR* 

 

2 SUSPENSAS 

LC+MAT  ou LG+MAT 
 

 

3º ESO 

 EXCEPC. PMAR* 

 FPBÁSICA** 

 

 

2º ESO 

 PMAR* 

 EXCEPC. FPBÁSICA 

REPITE 

REPITE  

ALUMNADO 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

Proposta do 

equipo docente 

*CONDICIÓNS ACCESO PMAR 

 REPETIR AL MENOS 1  CURSO 

EN CALQUERA ETAPA 

 NON ESTAR EN CONDICIÓNS 

DE PROMOCIONAR 

**CONDICIÓNS ACCESO FPBASICA 

 TER ENTRE 15-17 ANOS 

 TER CURSADO 3º ESO E NON PODER 

PROMOCIONAR A 4º 

 EXCEPCIONALMENTE TER CURSADO  

2º ESO 
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PROCESO DE RECLAMACIÓN  NA AVALIACIÓN FINAL ESO 

 

PRAZOS PROCEDEMENTO 
-2 días lectivos 
a partir daquel 
no que reciben 
as notas 

-A solicitude de revisión debe contar todas cantas alegacións xustifiquen a 
desconformidade. 
-Tramítase a través da xefatura de estudos que a trasladará á xefatura do 
departamento correspondente e informará ao titor-a. 

-1 día  -O departamento estuda as solicitudes e elabora os correspondentes 
informes que xustifiquen a súa decisión. 
-A xefatura de departamento entrega á xefatura de estudos o informe quen 
comunicará por escrito ao titor-a e á familia a decisión, entregando copia do 
informe. 

-Ao día 
seguinte de 
entregar o 
informe 

A xefatura de estudos xunto co profesor-a titor-a decide a conveniencia ou 
non, á vista dos informes, de reunir ou non á xunta de avaliación para 
revisar acordos. 
-Se a solicitude da revisión ten por obxecto a decisión de promoción ou 
titulación adoptada para un alumno-a de ESO é necesario que se reúna a 
xunta de avaliación. 
-O titor-a  recolle na acta da sesión extraordinaria a descrición dos feitos, 
actuacións previas, principais puntos de deliberación e ratificación ou 
modificación da decisión razoada. 
-A xefatura de estudos comunicará por escrito ao alumnado e familias a 
ratificación ou modificación razoada e a decisión de promoción ou 
titulación. 
-Se tralo proceso é necesario modificar a cualificación final ou a decisión de 
promoción ou titulación, o secretario do centro inserirá na acta, expediente 
académico e Libro de Escolaridade a oportuna dilixencia que ha de ser 
visada pola Dirección do centro 
-FINALIZACIÓN DO PROCESO DE RECLAMACIÓN NO CENTRO. 

RECLAMACIÓN PERANTE A XEFATURA TERRITORIAL 
No prazo de 2 
días despois de 
recibir o último 
informe. 

Se despois do proceso de revisión no centro, persiste o desacordo coa 
cualificación final do curso, o-a interesado-a ou a familia pode solicitar por 
escrito á Dirección do centro que eleve a reclamación á Xefatura Territorial 
da Consellería de Educación. 

Nun prazo de 3 
días 

 A Dirección remite o expediente incorporando os informes elaborados no 
centro, os instrumentos de avaliación que xustifiquen a información acerca 
do proceso de avaliación do alumno-a, as novas alegacións do reclamante e 
o informe, se procede, da Dirección acerca das mesmas. 

15 días -A Inspección ha de analizar o expediente, as alegacións á vista da 
programación didáctica do departamento e debe emitir un informe en 
función de: 

 Adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación sobre 
os que se levou a cabo a avaliación. 

 Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Correcta aplicación dos criterios de cualificación e promoción. 
 Cumprimento do disposto na presente orden. 

A Xefatura territorial  adoptará, en función do Informe da Inspección, a 
decisión pertinente que se comunicará á Dirección do centro para a súa 
aplicación e traslado a o/a interesado-a. REMATA A VÍA ADMINISTRATIVA. 

* Referencia lexislativa: Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir 
o dereito do alumnado de ESO e de Bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme 
a criterios obxectivos (BOE 225/95 do 20 de setembro de 1995) 


