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CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 

Educación secundaria obrigatoria 

 

Promoción 

 

Como norma xeral, unha vez realizada a proba extraordinaria, o alumnado promocionará ao curso 

seguinte no caso de superar todas as materias cursadas ou ter avaliación negativa en tres materias 

como máximo, independentemente das materias que sexan, e repetirá curso cando teña avaliación 

negativa en catro ou máis materias. No caso do alumnado dos Programas de Mellora do Aprendizaxe e 

Rendemento (PMAR), ningunha destas materias poderá ser un Ámbito. 

 

Titulación 

 

Para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria requirirase ter 

avaliación positiva en todas as materias, ou negativa nun máximo de dúas materias, 

independentemente das materias que sexan. A estes efectos: 

 

a) As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse como materias 

distintas. 

b) Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo docente considere que o 

alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes. 

 

Bacharelato 

 

Promoción 

 

As alumnas e os alumnos conseguirán a promoción ao segundo curso de Bacharelato cando superen 

todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en tres materias como máximo. 

 

O alumnado que conseguise a promoción ao segundo curso con materias avaliadas negativamente en 

primeiro de Bacharelato deberá cursalas ao longo do curso. Os departamentos didácticos organizarán as 

actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes, tendo en conta que a 

avaliación destas materias terá que ser anterior á das materias de segundo curso. 

 

 

Titulación 

 

Para obter o título de bacharel será necesario ter avaliación positiva en todas as materias dos dous 

cursos de Bacharelato, ou negativa nun máximo de unha materia. Neste último caso, será necesario que 

a nota media do Bacharelato sexa igual ou superior a 5. 

 

A nota media do Bacharelato será a media aritmética das cualificacións de todas as materias que 

configuran a modalidade cursada, arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á 

superior. 
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Educación Secundaria de Adultos 

 

Promoción 

 

O alumnado non poderá ser promocionado a un módulo sen ter superado previamente o precedente. 

 

 

Titulación 

 

O profesorado da xunta de avaliación proporá para a obtención do título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria ao alumnado que sexa avaliado negativamente nun dos ámbitos de coñecemento, 

sempre que teña adquiridas as competencias correspondentes e acadados os obxectivos establecidos para o 

ensino básico para as persoas adultas.  


