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A maioría do alumnado do centro está cursando a ESO (64 %). O 17 % realiza 
os estudos de Bacharelato, mentres que o Ciclo Medio reúne o 12 % e a 
Formación Básica o 7 %. 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

ESO 

Resultados  

 1º ESO1 2º ESO1 2º PMAR2 3º ESO1 3º PMAR2 4º ESO1 

Aproban todo 16 14 2 10 3 11 

Suspenden 1/2 14 (1) 11 6 (1) 9 2 17 

Suspenden 3/4 5 (2) 8 (6) 1 (1) 5 (2) 3 (3) 3 

Suspenden 5 ou máis 10 (10) 0 1 (1) 6 (6) 0 4 

 

                                                           
1
 Indícase entre paréntese o número de alumnas e alumnos que teñen suspensas Lingua castelá e/ou 

Lingua galega e mais Matemáticas, o cal impediría a súa promoción 

2
 Indícase o número de alumnas e alumnos que teñen suspensos o Ámbito Lingüístico e Social e mais o 

Ámbito Científico-Matemático, que non caso de 3º PMAR impide a promoción a 4º ESO. 



 

Na gráfica amósase a porcentaxe dos resultados segundo se suspendan 1 ou 2 
materias, 3 ou 4 e finalmente, 5 ou máis. O 0 indica o alumnado que aprobou 
todas as materias na Avaliación ordinaria.  

Os peores resultados correspóndense con 4º ESO e mais 2º PMAR xa que só 
superan todas as materias o 29 % e o 20 % do alumando respectivamente. 
Téñase en conta que nos Plans de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento 
(PMAR) o número de materias é inferior ao grupo ordinario, xa que os Ámbitos 
inclúen varias materias: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura e 
mais Xeografía e Historia inclúense no Ámbito Lingüístico e Social e Física e 
Química, Bioloxía e Xeoloxía e mais Matemáticas reúnense no Ámbito 
Científico-Matemático.  

Promoción  

 



Na ESO para promocionar é imprescindible superar todas as materias ou un 
máximo de dúas suspensas, sempre e cando estas non sexan unha Lingua 
(galega ou castelá) e mais Matemáticas. Tendo en conta eses factores, os 
datos indican que os mellores resultados obtéñense en 2º ESO, cunha 
promoción asegurada do 76 % das alumnas e alumnos. En 1º ESO, 3º ESO e 
3º PMAR os resultados son case idénticos (64 e 63 %). Non se inclúen os 
datos de 2º PMAR porque promociona todo o alumnado obrigatoriamente.  

 

Os peores datos correspóndenlle a 4º ESO, xa que con estes resultados só 
podería titular o 32 % do alumnado. Lémbrase que só é posible titular en 4º da 
ESO con todas as materias aprobadas e no caso de na Avaliación 
Extraordinaria de setembro suspender unha ou dúas materias estas teñen que 
ter unha cualificación igual ou superior a 3, sempre e cando non sexan Lingua 
castelá ou Lingua galega e mais Matemáticas Académicas / Aplicadas. De se 
manteren as cualificacións actuais en setembro, só podería titular unha das 
persoas que ten 1 ou 2 materias suspensas, xa que ten cualificacións iguais ou 
superiores a 3. 

 



BACHARELATO 

 

1º BACHARELATO 

Promociona a 2º de Bacharelato o 71 % do alumnado, se ben cos resultados 
da Avaliación ordinaria só 13 alumnas e alumnos terían superadas todas as 
materias, mentres que 5 teñen suspensas 1 ou dúas materias. Só 1 persoa 
suspende máis de 4 materias. 

2º BACHARELATO 

Os resultados en 2º de Bacharelato finalmente foron mellores ca os acadados 
ao longo do 1º e 2º trimestre e titulou o 52 % do alumnado, o cal superou 
tamén as probas ABAU. Os nosos parabéns e os mellores desexos a todas e 
todos. 

Entre unha e catro materias suspensas temos 10 alumnos e alumnas e 8 
persoas non superan 5 ou máis materias.  

FORMACIÓN  BÁSICA:  INFORMÁTICA DE OFICINA  

O alumnado de 1º de FB promociona na súa totalidade a 2º sen ningún módulo 
suspenso.  

No caso de 2º de FB acadou o título de Informática de oficina a totalidade do 
grupo e tamén o da ESO. Só darlles os nosos parabéns e desexarlles o mellor 
no futuro, ben sexa cursando ciclos medios ben incorporándose ao mundo 
laboral.  

GRAO  MEDIO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES 



O alumnado de 1º de Grao medio non acada os resultados esperados xa que 
só o 40 % acada unha cualificación positiva nos cinco módulos. Porén están en 
condición de promocionar , se ben promociona o 73 % do alumnado. 

No tocante a 2º GM titula todo o alumnado. Desexámoslles o mellor no seu 
futuro profesional e persoal. 


