
   
    

DÚBIDAS DA NOSA COMUNIDADE EDUCATIVA:

ALUMNADO:

– As videochamadas, son obrigatorias? 

É unha ferramenta máis para a atención personalizada do alumnado. Os horarios 

propostos polo centro son voluntarios, pero é recomendable asistir ás convocatorias para 

resolver dúbidas e seguir en contacto co resto da clase.

– Haberá exames como tal?

As probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo realizado serán 
determinadas por cada departamento. Tanto para o repaso, reforzo e recuperación como 
para mellorar a cualificación. As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliacion poderan recuperarse co traballo e as probas que se poidan facer durante o 
terceiro trimestre 

– No suposto de que haxa persoas aprobadas dunha asignatura e non fagan as 
actividades que o profesor desa asignatura mande, seguirá tendo a materia aprobada?

Seguirá tendo a materia aprobada coa media da primeira e segunda avaliación. Os 
centros educativos e o profesorado emitiran un informe individual valorativo do traballo 
realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclua os atrasos que puidesen 
terse producido e un plan de recuperacion destes. Dito informe sera tido en conta de cara 
a programacion do curso 2020-2021. 

– Se tes cousas túas no instituto, podes ir a por elas?

Podedes chamar ao centro ou mandar un correo electrónico para concertar e concretar o 
xeito da entrega.

– Vaise poder pasar de curso con moitas asignaturas suspensas?

A promocion de curso sera a norma xeral en todas as etapas, considerandose a repeticion 
de curso una medida moi excepcional, que non podera estar baseada unicamente no 
numero de materias non superadas, e debera estar solidamente argumentada e 
acompanada dun plan preciso de recuperacion para cada alumno ou alumna. 

– Cales son os casos excepcionais para repetir curso?



   
    

Os alumnos e as alumnas promocionaran de curso e a repeticion considerarase unha 
medida de caracter excepcional, que se adoptara, en todo caso, de maneira colexiada polo
equipo docente en funcion da evolucion academica do estudante durante o periodo previo
a suspension da actividade lectiva presencial. 

Os alumnos e alumnas que promocionen sen ter superado todas as materias deberan 
matricularse das materias non superadas, e seguiran os programas de reforzo, individuais
ou grupais, que estableza cada equipo docente no marco que se dispona pola 
administracion educativa para o vindeiro curso. 

– No caso de ter que voltar ás clases presenciais, como imos ir ao centro? En Bus?

De momento non temos instrucións ao respecto. En canto teñamos información oficial 
comunicarémola de inmediato.

Pode promocionar o alumnado con materias pendentes? 

Si.  O equipo docente ten que valorar a evolución académica do alumnado e as posibilidades

que ten de continuar no curso ou etapa posterior co programa de reforzo correspondente. 

Os criterios de promoción aplicaranse sempre pensando en non prexudicar ao alumnado 

polo cambio á metodoloxía non presencial. A repetición será unha medida excepcional e 

estará sempre solidamente argumentada e acompañada dun plan de recuperación. 

Pódese promocionar de curso na ESO con materias suspensas en xuño? 

Si. O relevante da decisión non pode ser o número de materias pendentes, senón que o 

alumnado alcance os obxectivos e as competencias clave da etapa. 

Tanto na avaliación ordinaria, en xuño, como na extraordinaria en setembro, é posible a 

adopción da decisión de promoción. Tomarase en consideración aos efectos do momento da 

toma de decisión, o que resulte máis conveniente para o alumno ou alumna, en relación ao 

mellor aproveitamento do curso ao que se incorpora. 

 



   
    

Pódese titular na ESO con materias suspensas en xuño? 

Si. O relevante da decisión non pode ser o número de materias pendentes, senón verificar 

que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 

atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar 

os obxectivos fundamentais desta etapa. 

 

Pódese promocionar no Bacharelato con materias pendentes? 

Si. A promoción de curso debe de ser a norma xeral tamén no bacharelato. A repetición ten 

a consideración de medida excepcional. Para a toma de decisión, o equipo docente 

considerará a evolución do alumno ou alumna, a súa madureza académica e persoal e as 

posibilidades de aproveitamento no segundo curso. 

 

 

Cando se promociona con materias de contidos progresivos non superadas, hai que 

matricularse delas no vindeiro curso? 

Si. Quen promocione con materias pendentes, sexan de continuidade ou non, deberá 

matricularse delas no seguinte curso. Nas programacións do segundo curso estableceranse as

medidas de reforzo e recuperación das materias pendentes. 

 

 

Pódese titular en Bacharelato con materias suspensas? 

Con carácter xeral, para obter o título de bacharel será necesaria a avaliación positiva en 

todas as materias dos dous cursos.  

Porén, de maneira excepcional, os equipos docentes poderán flexibilizar os criterios de 

obtención do título, non considerando as limitacións que afecten ao número de materias non 

superadas. Neste caso, a decisión poderá estar baseada: 

 

- En que o alumno ou alumna teña adquirido suficientemente os obxectivos xerais da etapa 

que lle permitan continuar o seu itinerario académico.



   
    

- Na evolución académica do alumno ou alumna durante o primeiro e o segundo trimestre, 

así como ao longo de toda a etapa.

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

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

A  decisión de promoción e titulación do alumnado adoptase en xuño ou en setembro? 

Pódese adoptar a decisión en ambas as dúas convocatorias, tanto na convocatoria ordinaria 

de xuño como na extraordinaria de setembro. 


