
 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO ESO E BAC 
 

(DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia) 
 

1.  ESO 
 

Artigo 23. Promoción 
 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán 
adoptadas de xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna 
respectivo/a, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das 
competencias correspondentes. 

 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as 
medidas ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou 
da alumna. 

 

2. Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias 
cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando 
teñan avaliación negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan 
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e 
Matemáticas. 

 

De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con 
avaliación negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 

 

a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e 
Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 

 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle 
impide ao alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables 
de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 

 

c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no 
consello orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 

 

Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con 
avaliación negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 
Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere 
que o alumno ou a alumna poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas 
favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre 
que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello 
orientador ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 

 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a 
alumna 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 e as alumnas poidan cursar máis materias do 
devandito bloque. 

 

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da educación secundaria obrigatoria 
consideraranse como materias distintas. 

 

3. Quen teña promoción sen superar todas as materias deberá matricularse das materias non 
superadas, seguirá os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberá superar as 
avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Esta circunstancia terase en 
conta aos efectos de promoción previstos nos apartados anteriores. 

 

4. O alumno ou a alumna que non teñan promoción deberán permanecer un ano máis no mesmo 
curso. Esta medida poderáselle aplicar no mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo 
dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en terceiro ou cuarto curso, terá 
dereito a permanecer no réxime ordinario cursando educación secundaria obrigatoria ata os 
dezanove anos de idade, feitos no ano no que finalice o curso. Excepcionalmente, poderá repetir 
unha segunda vez en cuarto curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. 

 

5. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións curriculares se 
adapten ás necesidades do alumno ou da alumna e estean orientadas á superación das dificultades 
detectadas. 

 

6. Esta medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, orientado á superación 
das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros docentes organizarán este plan de acordo 
co que estableza a consellería con competencias en materia de educación. 

 

7. Coa finalidade de facilitar que todo o alumnado logre os obxectivos e alcance o adecuado grao 
de adquisición das competencias correspondentes, a consellería con competencias en materia de 
educación establecerá medidas de reforzo educativo, con especial atención ás necesidades 
específicas de apoio educativo. A aplicación personalizada das medidas revisarase periodicamente 
e, en todo caso, ao finalizar o curso académico. 

 

Ao final de cada curso de educación secundaria obrigatoria entregaráselles ao pai, á nai ou aos/ás 
titores/as legais de cada alumno ou alumna un consello orientador, que incluirá unha proposta a 
pais, nais ou titores/as legais ou, de ser o caso, ao alumno ou á alumna do itinerario máis adecuado 
para seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos 
da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta. Se se 
considerar necesario, o consello orientador poderá incluír unha recomendación aos pais, ás nais 
ou aos/ás titores/as legais e, de ser o caso, ao alumno ou á alumna sobre a incorporación a un 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento, ou a un ciclo de formación profesional 
básica. 

 

O consello orientador incluirase no expediente do alumno ou da alumna. 



 

2.  PMAR 
 

(DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia) 
 
 

Artigo 20. Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento 
 

1. Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe unha medida de atención á 
diversidade que se pode desenvolver a partir do segundo curso da educación secundaria obrigatoria, 
segundo o procedemento establecido pola consellería con competencias en materia de educación. 

 

2. Nos devanditos programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da organización de contidos, 
actividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa 
finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o 
título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

 

3. Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. 

 

O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a incorporación a un 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento dos/das alumnos/as que repetisen cando menos 
un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de educación secundaria obrigatoria, 
non estean en condicións de promoción ao segundo curso, ou que logo de cursar o segundo curso non 
estean en condicións de promoción ao terceiro. O programa desenvolverase ao longo dos cursos segundo 
e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo suposto. 

 

Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria, non estean 
en condicións de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse excepcionalmente a un programa de 
mellora da aprendizaxe e do rendemento para  repetir terceiro curso. 

 

4. Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e das materias e as 
actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e a adquisición das competencias que 
permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso ao finalizar o programa, e obter o título de graduado 
en educación secundaria obrigatoria. 

 

Ademais, potenciarase a acción titorial como recurso educativo que poida contribuír dun xeito especial a 
emendar as dificultades de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do alumnado. 

 

5. A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá 
como referente fundamental as competencias e os obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así 
como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

 

6. A consellería con competencias en materia de educación establecerá a forma de acceso a estes 
programas, así como a súa organización e a súa avaliación. 

 

En todo caso, a súa incorporación requirirá a avaliación tanto educativa como psicopedagóxica, a través 
de informe do equipo docente e do ditame emitido polo Departamento de Orientación, e realizarase 
despois de oídos/as os/as propios/as alumnos/as, e os seus pais ou as súas nais ou titores/as legais. 



 

3.  BACHARELATO 
 

(DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia) 
 

 
Artigo 35. Promoción 
 

1.  Os  alumnos e  as  alumnas  terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan 
superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo 
caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. Os centros docentes 
deberán organizar as consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes. 
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna 
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 e as alumnas poidan cursar 
máis materias do devandito bloque. Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato indicado no 
artigo 28.3 (os alumnos e as alumnas poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario 
durante catro anos), os alumnos e as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha 
soa vez como máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda vez, 
logo dun informe favorable do equipo docente. 

 

2. A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións nas que un alumno 
ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato nunha determinada modalidade poidan 
pasar ao segundo nunha modalidade distinta. 

 

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación negativa nalgunhas 
materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas, ou optar 
por repetir o curso completo. 

 

Artigo 36. Continuidade entre materias de bacharelato 
 

A superación das materias de segundo curso que se indican no anexo VI estará condicionada á superación 
das correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar 
continuidade. 
Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente 

materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que o alumno ou a alumna 

reúnen as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso 

contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, 

aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a 

segundo. 



 

 
 

AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

1.  CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 
 

ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación 
académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

 

2.ª Avaliacións parciais e finais no réxime ordinario 
 

Artigo 29. Avaliacións parciais de módulos do primeiro curso. 
1. A acta de avaliación parcial de módulos de primeiro curso axustarase ao modelo do anexo VII 

desta orde. 
2. Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso 

deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades, se destinará á 
realización de actividades de recuperación dos módulos pendentes. 

3. Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación 
parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que debe servir de 
base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva 
destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos de primeiro curso. Non obstante, 
nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial. 

Artigo 30. Avaliación final de módulos do primeiro curso. 
1. A sesión de avaliación final de módulos do primeiro curso corresponderase sempre co remate 

do período formativo dos módulos no centro educativo. 
 

2. Na sesión de avaliación final de módulos de primeiro curso, o equipo docente tomará as 
decisións sobre promoción do alumnado ao seguinte curso, segundo se establece no artigo 4.2 
desta orde. 

 

No suposto de que se pase de curso con módulos pendentes, o alumnado deberá ser 
informado das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa 
realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de 
avaliación parcial prevista no artigo 31.3 desta orde. Nestes módulos pendentes de primeiro 
curso non será de aplicación a perda do dereito á avaliación continua a que se refire o artigo 25.3 
desta orde. 

O informe de avaliación individualizado a que se refire o artigo 39 desta orde conterá a 
información suficiente sobre os resultados de aprendizaxe non alcanzados polos alumnos e as 
alumnas, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe. 

3. A acta de avaliación final de módulos de primeiro axustarase ao modelo do anexo I desta 
orde. 

4. No caso de ciclos formativos cunha duración inferior a 2.000 horas, a avaliación final de 
módulos de primeiro curso condicionará o acceso á FCT. 

Artigo 31. Avaliacións parciais de módulos do segundo curso. 
1. As sesións de avaliación parcial de módulos do segundo curso só se realizarán para os ciclos 

formativos de 2.000 horas de duración. 
2. A acta de avaliación parcial de módulos de segundo curso, previa á realización da FCT no 

período ordinario, axustarase ao modelo do anexo VIII desta orde. En caso de existir avaliacións 
parciais anteriores no segundo curso, axustaranse ao modelo do anexo VII. 



 

 
 

3. Na sesión de avaliación parcial previa á realización da FCT en período ordinario, o equipo 
docente tomará as decisións de acceso do alumnado a esta, conforme os seguintes criterios: 

a) Superación de todos os módulos de segundo curso. 
b) De ser o caso, superación dos módulos de primeiro curso pendentes. 

 

En calquera caso, a cualificación final dos módulos de segundo curso e módulos pendentes de 
primeiro farase efectiva na sesión de avaliación final de módulos do segundo curso. Non 
obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtida na avaliación parcial 
previa á realización da FCT. 

 

4. O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter 
módulos pendentes de primeiro e/ou segundo curso, poderá recuperalos neste mesmo período. 
Para este fin,  o equipo docente asignaralle unha serie de actividades de recuperación para os 
módulos non superados, con indicación expresa da data final en que serán avaliados. 

O informe de avaliación individualizado a que se refire o artigo 39 desta orde conterá a 
información suficiente sobre os resultados de aprendizaxe non alcanzados polos alumnos e as 
alumnas, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe. 

Artigo 32. Avaliación final de módulos do segundo curso. 
1. A sesión de avaliación final de módulos do segundo curso realizarase logo de rematado o 

período ordinario de realización da FCT e o módulo de proxecto, no caso de ciclos formativos de 
grao superior. Para estes efectos, entenderase que o módulo de FCT é un módulo de segundo 
curso, de acordo co establecido nos currículos correspondentes a cada ciclo formativo. 

2. Na sesión de avaliación final de módulos de segundo curso, o equipo docente: 
a) Realizará a proposta de título para o alumnado que obtivese cualificación positiva nos 

módulos de FCT e no módulo de proxecto, no caso de ciclos formativos de grao superior. 
b) Proporalle a realización da FCT ao alumnado que recuperase os módulos pendentes de 

primeiro e segundo curso durante o período ordinario de realización da FCT. Este alumnado 
deberá formalizar unha nova matrícula para cursar o módulo de FCT e o módulo de proxecto no 
caso de ciclos formativos de grao superior. 

3. A acta de avaliación final de módulos de segundo axustarase ao modelo do anexo II desta 
orde. 

Artigo 33. Avaliación final extraordinaria de módulos do segundo curso. 
 

1.    O alumnado que, logo da avaliación final de módulos do segundo curso teña pen- 
dente exclusivamente a FCT e/ou o módulo de proxecto, poderá realizalos en calquera 
dos períodos establecidos na súa normativa reguladora. Ao remate de cada un destes 
períodos realizarase unha avaliación final extraordinaria de módulos de segundo curso, en 
que se avaliará unicamente o módulo de FCT e o módulo de proxecto, no caso de ciclos 
formativos de grao superior, e realizarase, de ser o caso, a proposta de título co- 
rrespondente. 

 

2. A acta de avaliación final extraordinaria de módulos de segundo axustarase ao modelo do 
anexo III desta orde. 

 

Sección 3.ª Avaliacións parciais e finais no réxime para as persoas adultas 
 

Artigo 34. Avaliacións parciais de módulos. 
1. A acta de avaliación parcial de módulos axustarase ao modelo do anexo IX desta orde. 



 

 
 

2. Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos deixarase un período non 
superior a tres semanas que, entre outras actividades, se destinará á realización de actividades 
de recuperación dos módulos pendentes. 

3. Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación 
parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que servirá de base 
para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva destes 
módulos farase efectiva na avaliación final de módulos. Non obstante, nos módulos superados a 
cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial. 

Artigo 35. Avaliación final de módulos. 
1. A sesión de avaliación final de módulos corresponderase sempre co remate do período 

formativo dos módulos no centro educativo. 
2. Na sesión de avaliación final de módulos, o equipo docente proporalle a realización da FCT 

ao alumnado que superase todos os módulos profesionais de formación no centro educativo do 
ciclo formativo, agás o módulo de proxecto no caso de ciclos formativos de grao superior. Este 
alumnado deberá formalizar unha nova matrícula para cursar o módulo de FCT e o módulo de 
proxecto, no caso de ciclos formativos de grao superior. 

 

3. A acta de avaliación final de módulos axustarase ao modelo do anexo IV desta orde. 
 

4. Na sesión de avaliación final de módulos, o equipo docente avaliará, para o alumnado que teña 
módulos suspensos, de ser o caso, as unidades formativas de menor duración nas cales se 
organizan os módulos segundo se establece no currículo correspondente. Neste caso, a acta de 
avaliación final de unidades formativas axustarase ao modelo do anexo V desta orde. 

Artigo 36. Avaliación final extraordinaria de módulos. 
1. O alumnado que, logo da avaliación final de módulos, teña pendente exclusivamente a FCT 
e/ou o módulo de proxecto poderá realizalos en calquera dos períodos establecidos na súa 
normativa reguladora. Ao remate de cada un destes períodos realizarase unha avaliación final 
extraordinaria de módulos, en que se avaliará unicamente o módulo de FCT e o módulo de 
proxecto, no caso de ciclos formativos de grao superior, e realizarase, de ser o caso, a proposta de 
título correspondente. 
2. A acta de avaliación final extraordinaria de módulos axustarase ao modelo do anexo VI desta 
orde. 

 

Sección 4.ª Avaliación das probas libres 
 

Artigo 37. Avaliación das probas libres de módulos. 
1. As probas libres de técnico e técnico superior realizaranse de xeito diferenciado por módulos 
profesionais e tomarán como referencia os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación 
dos currículos dos ciclos formativos vixentes, e avaliaranse de acordo co disposto no punto 1 do 
artigo 26 desta orde. 

 

2. O modelo de acta axustarase ao modelo do anexo IV desta orde, coa indicación expresa de 
«Proba libre». 

 

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos 
de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17. 

 

Décimo sexto. Matrícula de honra en ciclos formativos 



 

 
 

Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, os alumnos e as alumnas 
que obteñan unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos poderán recibir a 
mención de matrícula de honra. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada 
nos documentos de avaliación do alumno ou a alumna. 

 

O número de matrículas de honra que se poderán conceder en cada centro por cada grupo de 
alumnos/as matriculados/as con opción a titular nun determinado ciclo formativo no curso 
académico 2016/17 será como máximo de dúas. Non obstante, no caso de que o número de 
alumnos e alumnas matriculados/as con opción a titular no ciclo formativo no curso académico 
2016/17 sexa inferior a vinte, só se poderá conceder unha matrícula de honra. 

 

Para estes efectos, e dado que o alumnado pode titular en diferentes períodos do curso académico, 
a mención de matrícula de honra só se poderá realizar no mes de xuño logo de realizada a 
avaliación final de módulos correspondente. No caso de que o alumnado beneficiario rematase o 
ciclo formativo noutro mes do curso, a mención de matrícula de honra será consignada cunha 
dilixencia nos documentos de avaliación do alumno ou da alumna. 



 

 
 

1.  CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica 
na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. 

 

CAPÍTULO IV Matrícula, avaliación e validacións 
 

Artigo 19. Matrícula 
 

1. A matrícula realizarase para cada un dos cursos en que se organicen as ensinanzas que 
conforman o ciclo formativo, que dará dereito a dúas convocatorias anuais. 

 

Os traslados de matrícula na formación profesional básica rexeranse polo capítulo V da Orde do 
12 de xullo de 2011. 

 

Artigo 20. Avaliación 
 

1. Con carácter xeral, na avaliación e no desenvolvemento dos procesos de avaliación nas 
ensinanzas de formación profesional básica aplicarase o establecido nos artigos 25, 26, 27, 28, 38 
e 39 da Orde do 12 de xullo de 2011. 

 

2. A avaliación dos alumnos e as alumnas dos ciclos de formación profesional básica terá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar as súas aprendizaxes e as 
programacións educativas, e realizarase por módulos profesionais. 

 

3. A avaliación estará adaptada ás necesidades e á evolución dos alumnos e das alumnas, 
nomeadamente no caso de persoas en situación de discapacidade, para as cales se incluirán 
medidas de accesibilidade que garantan unha participación non discriminatoria nas probas de 
avaliación. 

 

4. O módulo de Formación en centros de traballo, con independencia do momento en que se 
realice, avaliarase logo de alcanzada a avaliación positiva nos módulos profesionais asociados ás 
unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas no período 
de formación en centros de traballo correspondente. 

 

5. A perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo, regulado no artigo 25 da 
Orde do 12 de xullo de 2011, non será de aplicación ao alumnado de ciclos de formación 
profesional básica en idade de escolarización obrigatoria. 

 

6. Os modelos de actas axustaranse ao establecido na Orde do 12 de xullo de 2011. 
 

7.  No primeiro curso do ciclo realizarase as seguintes avaliacións: 
 

a) Tres avaliacións parciais. 
 

b)  Avaliación final de módulos, que se realizará coincidindo coa finalización das actividades 
lectivas. 

 

c) Avaliación final extraordinaria para o alumnado con módulos pendentes da avaliación final 
de módulos, que se realizará nas datas que se establezan na orde pola se aprobe o calendario 
escolar para cada curso. 

 

O informe de avaliación individualizado a que se refire o artigo 39 da Orde do 12 de xullo de 
2011 conterá a información suficiente sobre os resultados de aprendizaxe non alcanzados polos 
alumnos e as alumnas, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe. 



 

 
 

8. No segundo curso do ciclo realizaranse as seguintes avaliacións: 
 

a) Dúas avaliacións parciais de módulos. 
 

b) Avaliación final de módulos, que se realizará con anterioridade ao período establecido con 
carácter xeral para a realización da FCT. 

 

c) Avaliación final de ciclo, que se realizará coincidindo coa finalización das actividades lectivas. 
 

Na sesión de avaliación final de módulos, o equipo docente tomará as decisións sobre a 
superación de módulos de segundo curso e, de ser o caso, superación dos módulos de primeiro 
curso pendentes. 

 

No horario previsto para a docencia dos módulos, o alumnado que non realice a FCT no 
período establecido con carácter xeral poderá recuperar os módulos pendentes de primeiro e/ou 
segundo curso neste mesmo período. Para este fin, o equipo docente asignaralle actividades de 
recuperación para os módulos non superados, con indicación expresa da data en que serán 
avaliados. 

 

Na avaliación final de ciclo, o equipo docente realizará a  proposta de título para o alumnado 
que obtivese cualificación positiva en todos os módulos do ciclo. 

 

O alumnado que despois da avaliación final de ciclo teña pendente exclusivamente a FCT 
poderá matricularse en calquera dos períodos establecidos na súa normativa reguladora. Ao 
remate de cada un destes períodos realizarase unha avaliación final extraordinaria, en que se 
avaliará unicamente o módulo de FCT, e, de ser o caso, realizarase a proposta de título 
correspondente. 

 

Artigo 21. Convocatorias 
 

1. O alumnado matriculado nun centro terá dereito a un máximo de dúas convocatorias anuais 
cada un dos catro anos en que pode estar a cursar estas ensinanzas para superar os módulos en 
que se estea matriculado, excepto o módulo de formación en centros de traballo, que poderá ser 
obxecto de avaliación unicamente en dúas convocatorias. 

 

2. As convocatorias terán efecto coincidindo coas avaliacións finais, sexan de módulos, de ciclo 
ou extraordinaria. 

 

3. O alumnado que esgotase o número máximo de convocatorias previstas para cada módulo 
profesional poderá solicitar unha convocatoria extraordinaria. A solicitude de convocatoria 
extraordinaria rexerase polo establecido no capítulo IV da Orde do 12 de xullo de 2011. 

 

4. Os alumnos e as alumnas, sen superar o prazo máximo establecido de permanencia, 
poderán repetir cada curso unha soa vez como máximo, aínda que excepcionalmente poderán 
repetir un dos cursos unha segunda vez, logo do informe favorable do equipo docente. 

 

Artigo 22. Promoción a segundo curso 
 

1. Ao remate do primeiro dos cursos do ciclo formativo e como resultado do proceso de 
avaliación, o equipo docente de cada grupo de alumnado, na sesión final extraordinaria, decidirá 
sobre a promoción a segundo curso. 

 

2. O alumnado de primeiro curso terá promoción cando: 
 

a) Superase todos os módulos nalgunha das convocatorias establecidas. 



 

 
 

b) Os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes non superen o 
20 % do horario semanal e superase o módulo de Comunicación e sociedade I ou o módulo de 
Ciencias aplicadas I. Con todo, deberá matricularse destes módulos profesionais pendentes de 
primeiro curso. Os centros docentes deberán organizar as consecuentes actividades de 
recuperación e avaliación dos módulos profesionais pendentes. 

 

O alumnado deberá ser informado das actividades programadas para a súa recuperación, así 
como do período da súa realización, a temporalización e a data en que serán avaliadas. 

 

3. O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción ao segundo curso deberá 
repetir o primeiro curso na súa totalidade. 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos 
de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17. 

 

Décimo terceiro. Módulo de Formación en centros de traballo nos ciclos de formación 
profesional básica 

 

1. Segundo o establecido no artigo 9.1 do Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se 
regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación 
profesional do sistema educativo en Galicia, o módulo profesional de Formación en centros de 
traballo responderá ao establecido con carácter xeral para o conxunto das ensinanzas de 
formación profesional do sistema educativo en Galicia. No artigo 23.6 indícase que este módulo, 
con independencia do momento en que se realice, se avaliará logo de alcanzada a avaliación 
positiva nos módulos profesionais asociados ás unidades de competencia do Catálogo nacional de 
cualificacións profesionais incluídas no período de formación en centros de traballo 
correspondente. 

 

2. O equipo docente poderá propor a realización da FCT ao alumnado con módulos non 
superados que non estean asociados a unidades de competencia: Comunicación e sociedade I ou 
II, ou Ciencias aplicadas I ou II. Neste caso, o equipo docente asignaralle actividades de 
recuperación e seguimento para os módulos non superados, con indicación expresa da data en que 
serán avaliados, previa á avaliación final de ciclo. 

 

3.  Logo da avaliación final de ciclo, para o alumnado que teña pendente exclusivamente o 
módulo de Formación en centros de traballo, o centro educativo establecerá as medidas precisas 
para que a matrícula, a realización e a avaliación deste módulo permitan a súa incorporación a 
outras ensinanzas do sistema educativo. 

 

4. O alumnado que non supere o módulo de Formación en centros de traballo no período 
indicado anteriormente poderá realizalo en calquera dos outros períodos establecidos no artigo 
6.4 da Orde do 28 de febreiro de 2007 para o módulo de Formación en centros de traballo. 

 

Décimo cuarto. Alumnado repetidor dun ciclo de formación profesional básica 
 

1. Alumnado repetidor do primeiro curso do ciclo. 



 

 
 

a) O artigo 22.3 da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación 
profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión a estas 
ensinanzas, establece que o alumnado que non cumpra os requisitos de promoción ao segundo 
curso deberá repetir o primeiro curso na súa totalidade. 

 

b) Co fin de favorecer a inserción laboral do alumnado, mellorar a súa competencia 
profesional e certificar en calquera momento as unidades de competencia acreditadas mediante 
a superación dos módulos profesionais, tal como se recolle no artigo 58.1 do Decreto 114/2011, 
do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema 
educativo de Galicia,  nos módulos asociados a unidade de competencia que fosen previamente 
superados, manterase a cualificación obtida con anterioridade, e o alumnado cursará estes 
módulos coa finalidade de subir a cualificación. 

 

c) Segundo o artigo 3.4 da Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen 
validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema educativo español, os 
módulos profesionais que teñan os mesmos códigos serán considerados módulos idénticos, con 
independencia do ciclo ao que pertenzan, e trasladaranse as cualificación obtidas previamente 
a calquera dos ciclos nos que os ditos módulos estean incluídos. 

 

d) Xa que logo, no caso de alumnado que teña algún módulo avaliado positivamente por telo 
cursado previamente noutro ciclo de formación profesional básica, de ter idéntico código, 
cursará este módulo coa finalidade de subir a cualificación. 

 

e) Non é posible subir a cualificación no módulo que teña aplicada unha validación. 
 

2. O alumnado repetidor do segundo curso do ciclo matricularase dos módulos pendentes de 
segundo curso e, de ser o caso, dos módulos pendentes de primeiro curso. 

 

Décimo quinto. Título de graduado en ESO para alumnado que obteña o título de formación 
profesional básica 

 

1. A disposición transitoria única do Real decreto 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se 
regulan as características das probas da avaliación final de educación primaria, establece que os 
alumnos e as alumnas que obteñan un título de formación profesional básica nos cursos 2015/16 
ou 2016/17, entanto que non sexa de aplicación a avaliación prevista no artigo 44.1 da LOE, 
poderán obter o título de ESO, sempre que na avaliación final do ciclo formativo o equipo 
docente considere que teñan alcanzados os obxectivos e adquiridas as competencias da ESO. 

 

2. O alumnado que teña superados todos os módulos profesionais dun ciclo formativo de 
formación profesional básica no curso 2016/17 e, deste xeito, estea en disposición de obter un 
título de formación profesional básica, poderá ademais obter o título de ESO sempre que o equipo 
docente considere que teña alcanzados os obxectivos e adquiridas as competencias da ESO, para 
o cal, con carácter previo á avaliación final de ciclo, o equipo docente establecerá os criterios en 
relación aos obxectivos e ás competencias que se consideran adecuados para realizar a proposta 
de título de ESO. 

 

3. Nestes casos, a cualificación final de educación secundaria obrigatoria será a cualificación 
media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns previstos no artigo 42.4 da Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación. 


