
ESO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DA ESO EN XUÑO

Promocionará en xuño o alumnado que teña todas as materias aprobadas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DA ESO EN SETEMBRO

Promocionará en setembro o alumnado que:

1. Teña todas as materias aprobadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo que

non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura

e Matemáticas.

2. Con tres materias non superadas sempre que:

a) non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e

Literatura e Matemáticas

b) o/a alumno/a se presentase ás probas extraordinarias, non as deixase en branco, tratase de

responder axeitadamente as preguntas mantendo unha actitude de superación e reflectindo

nas súas respostas un mínimo de coherencia e coñecemento da materia.

3. Con dúas materias non superadas sendo simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas,

ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas sempre que: 

a) o/a alumno/a se presentase ás probas extraordinarias, non as deixase en branco, tratase de

responder axeitadamente as preguntas mantendo unha actitude de superación e reflectindo

nas súas respostas un mínimo de coherencia e coñecemento da materia.

4. Ademais, a Xunta de Avaliación poderá decidir a promoción sen cumprir o punto 2b) ou o punto 3a)

cando se produciran circunstancias particulares que concorresen nun alumno/a no momento de 



presentarse ás probas extraordinarias. Neste caso, o alumno/a deberá xustificar tales circunstancias

documentalmente con informes oficiais.

Nos casos 2, 3 e 4, sempre que a Xunta de Avaliación considere que o alumno ou a alumna pode seguir con

éxito o curso seguinte e que ten expectativas favorables de recuperación co correspondente programa de

reforzo nas materias non superadas, e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa.

No  bloque  de  materias  de  libre  configuración  autonómica  só  computa  Lingua  Galega  e  Literatura,  con

independencia de que o alumnado poida cursar más materias de dito bloque.

CRITERIOS DE TITULACIÓN DA ESO EN XUÑO

Acadará o título de Graduado ESO o alumnado que teña todas as materias aprobadas sempre que a Xunta de

Avaliación considere que acadou os obxectivos de etapa que desenvolven as competencias básicas.

CRITERIOS DE TITULACIÓN DA ESO EN SETEMBRO

Acadará o título de Graduado ESO o alumnado que:

1. Teña todas as materias aprobadas.

2. Finalice a etapa con avaliación negativa nun máximo de dúas materias sempre que:

a)  non sexan simultaneamente  Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e

Literatura e Matemáticas 

b) o alumno/a se presentase ás probas extraordinarias, non as deixase en branco, tratase de

responder axeitadamente as preguntas mantendo unha actitude de superación e reflectindo

nas súas respostas un mínimo de coherencia e coñecemento da materia.



3. Ademais,  a  Xunta  de  Avaliación  poderá  decidir  a  titulación  sen  cumprir  o  punto  2b)  cando  se

produciran circunstancias particulares que concorresen nun alumno/a no momento de presentarse

ás  probas  extraordinarias.  Neste  caso,  o  alumno/a  deberá  xustificar  tales  circunstancias

documentalmente con informes oficiais.

En todos os casos, sempre que a Xunta de Avaliación considere que acadou os obxectivos de etapa que

desenvolven as competencias básicas.

FP BÁSICA

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN XUÑO

Promocionará en xuño o alumnado que teña todos os módulos aprobados.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SETEMBRO

Promocionará en setembro o alumnado que teña todos os módulos aprobados ou teña todos os módulos

profesionais aprobados e só un dos módulos non profesionais non superados. 

CRITERIOS DE TITULACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN XUÑO

Acadará  o  título  profesional  básico  en  Informática  de  Oficina  o  alumnado  que  teña  todos  os  módulos

aprobados e a FCT superada. Só se pode acceder á FCT se o/a alumno/a aproba todos os módulos.



BACHARELATO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO BACHARELATO EN XUÑO

Promocionará en xuño o alumnado que teña todas as materias aprobadas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO BACHARELATO EN SETEMBRO

Promocionará en setembro o alumnado que teña todas as materias aprobadas ou teña avaliación negativa en

dúas materias, como máximo.

No bloque de materias de libre configuración só computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de

que o alumnado poida cursar más materias de dito bloque.

CRITERIOS DE TITULACIÓN DO BACHARELATO EN MAIO

Acadará o título de Bacharelato o alumnado que teña todas as materias aprobadas.

CRITERIOS DE TITULACIÓN DO BACHARELATO EN XUÑO

Acadará o título de Bacharelato o alumnado que teña todas as materias aprobadas.


