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CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E 
TITULACIÓN DO ALUMNADO 

Xeneralidades 

1. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e 

diferenciada segundo as distintas materias do currículo. 

 

2. A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que 

constitúen o currículo: as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e 

criterios de avaliación de cada unha das materias  ou ámbitos, establecidos no 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, e a concreción que 

fagan os centros no seu proxecto educativo. Terá como referentes as 

competencias básicas  e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación 

das materias serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de 

adquisición das competencias básicas como a consecución dos obxectivos. 

 

3. A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino 

aprendizaxe e terá carácter formativo e orientador permitindo detectar as 

dificultades no momento que se producen e , en consecuencia, incorporar 

medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan 

garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso 

educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

 

4. Con carácter xeral, as decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á 

promoción e titulación do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a 

todas aquelas que incidan no proceso educativo do alumnado. De non existir 

unanimidade no equipo docente, a toma de decisións requirirá o acordo 

favorable da maioría simple dos seus membros 

 

Promoción 

Ao remate  de cada un dos cursos e como resultado do proceso de avaliación, o equipo 

de profesores/as que imparten docencia en cada grupo, na sesión final de avaliación, 

decidirá sobre a promoción do alumnado. 

O alumnado promocionará ao curso seguinte cando superase os obxectivos de todas as 

materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirá curso 

cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias. 
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Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo docente 
poderá decidir a promoción dunha alumna ou un alumno con avaliación negativa en tres 
materias, se considera que a natureza das dificultades non lle impedirá seguir con éxito 

o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a dita 

promoción beneficiará a súa evolución académica. 

 

En relación co punto anterior e para que os equipos docentes poidan actuar de xeito 

coordinado, adóptanse os criterios xerais de promoción excepcional que se expoñen 

máis adiante, tendo en conta as seguintes consideracións: 

a) Considérase que un alumno ou alumna que arrastre pendentes de anos 

anteriores con igual denominación, sobre todo se son áreas instrumentais, 

amosa deficiencias importantes de aprendizaxe que lle impedirán seguir con 

éxito o curso seguinte, terá grandes dificultades de recuperación e non se 

beneficiará a súa evolución académica. 

 

b) Considérase que a cualificación obtida, así como o esforzo, o trabalo 

desenvolvido e a actitude do alumno ou alumna en relación con cada 

materia, son referentes fundamentais á hora de valorar a evolución 

académica positiva no curso seguinte. 

 

c) Tendo en conta as consideracións anteriores, para que un alumno ou alumna 

poida promocionar excepcionalmente ao curso seguinte con avaliación 

negativa en tres materias, terán que cumprirse os puntos abaixo indicados.  

 

Titulación 

O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase todas as 

materias e alcanzase as competencias básicas e os obxectivos da etapa , obterá o título 

de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

Así mesmo, poderá obter o dito título aquel alumnado que, unha vez realizadas as 

probas extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas 

materias, e excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente que imparte no 

grupo considere que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu 

alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa. 

O alumnado que curse programas de diversificación curricular obterá o título de 

graduado en educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias que 

integran o programa. Así mesmo, poderá obter o mencionado título aquel alumnado 
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que, tendo superado os dous ámbitos, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias 

e, excepcionalmente, en tres se o equipo docente considera alcanzadas, ao final do 

programa de diversificación curricular, as competencias básicas e os obxectivos xerais 

para a etapa. 

Atendendo ás condicións establecidas nos puntos anteriores para a obtención do título 

con avaliación negativa nalgunha materia, e para que os equipos docentes poidan actuar 

de xeito coordinado, adóptanse os criterios de titulación que se expoñen nos puntos 

máis adiante, tendo en conta as seguintes consideracións: 

a) Considérase que un alumno ou alumna que arrastre pendentes de anos 

anteriores con igual denominación, sobre todo se son áreas instrumentais, 

amosa deficiencias importantes de aprendizaxe que lle impedirán seguir con 

éxito o curso seguinte, terá grandes dificultades de recuperación e non se 

beneficiará a súa evolución académica. 

 

b) Considérase que a cualificación obtida en cada materia , é un referente 

fundamental á hora de valorar se alcanzaron as competencias básicas e os 

obxectivos da etapa. 

  

PROPOSTA DE CONDICIÓNS MÍNIMAS NECESARIAS PARA A 
PROMOCIÓN CON 3 MATERIAS SUSPENSAS E PROPOSTA DE 

TITULACIÓN 

 

1. PROMOCIÓN 
 
1.1. PROMOCIÓN CON 3 MATERIAS SUSPENSAS EN 1º ESO 

 
 1º. Presentarse as probas extraordinarias de todas  as materias suspensas. 

 2º. Non debe haber abandono en ningunha das materias suspensas. 

 

1.2. PROMOCIÓN CON 3 MATERIAS SUSPENSAS EN 2º E 3º ESO 
 

1º. Presentarse as probas extraordinarias de todas  as materias suspensas. 

 2º. Non debe haber abandono en ningunha das materias suspensas. 
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2. TITULACIÓN 
 
2.1. TITULACIÓN CON 1 MATERIA SUSPENSA 
 

1º. Presentarse as probas extraordinarias de todas as materias suspensas. 

2º. Non debe haber abandono da materia suspensa. 

 
2.2 TITULACIÓN CON 2 MATERIAS SUSPENSAS 

 
1º. Presentarse as probas extraordinarias de todas as materias suspensas. 

2º. Non debe haber abandono das materias suspensas. 

 

2.3. TITULACIÓN EXCEPCIONAL CON 3 MATERIAS SUSPENSAS 
 

1º. Presentarse as probas extraordinarias de todas as materias suspensas. 

2º. Ter esgotadas as posibilidades de repetir. 

3º. Non debe haber abandono das materias suspensas. 

 

 

ABANDONO:  

a) Manter una actitude negativa en clase e ante o estudo 

b) Non realizar traballos e actividades de forma sistemática. 

c) Ter faltas de asistencia inxustificadas. 

d) Non traer os materiais escolares necesarios. 

 

As familias do alumnado de 4º ESO deben estar informadas por titores/as de esta 

circunstancia. 

 
2.4. PDC. TITULACIÓN EXCEPCIONAL CON 3 MATERIAS 

SUSPENSAS 
 

1º. Presentarse as probas extraordinarias de todas as materias suspensas. 

2º. Ter esgotadas as posibilidades de repetir. 

3º. Non debe haber abandono das materias suspensas. 
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