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PRIMARIA ESO BACHARELATO

AVALIACIÓN Art. 5
 Criterios de avaliación e, de ser o caso, estándares 

de aprendizaxe para valorar:
- O grao de adquisición das competencias 
- O logro dos obxectivos da etapa 

 Criterios avaliación alumnado con AC:
Os incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida 
impedirlle a promoción ao curso ou á etapa seguinte. 

PROMOCIÓN Art. 6
Establecer criterios de promoción. 
Ao finalizar os cursos 2º, 4º e 6º; tendo en conta.
Toma de decisións: 

- Xeito colexiado. 
-  Tendo  en  conta  criterios  de  promoción 
establecidos.
- Consideración da información e o criterio do 
profesorado titor.

o O alumnado que promocione de curso con 
algunha área con cualificación negativa. Apoios para 
recuperar as aprendizaxes que non alcanzara o curso 
anterior. 

o O alumnado que non acade a promoción 
permanecerá un ano máis no mesmo curso (só unha 
vez  durante  a  etapa,  oídas  as  nais,  os  pais  ou  as 
persoas que exerzan a titoría legal):

 Plan de reforzo.
 No resto dos cursos (1º, 

3º e 5º) a promoción será automática. 

AVALIACIÓN Art. 7
• 3 sesión de avaliacións parciais
• Entre a 3º e avaliación final, actividades de recuperación e 
ampliación.
Para o alumnado que debe recuperar deberáse realizar un 
breve informe de avaliación individualizado como base para 
o deseño das correspondentes actividades de recuperación
• Non hai avaliación final extraordinaria

PROMOCIÓN Art. 8
• Todo aprobado.
•  1  ou  2  suspensas  (tamén  computan  as  de  cursos 
anteriores)
•  Máis  de  2  materias  suspensas  si  se  cumpren  todas  as 
condicións seguintes:

- Media igual ou superior a 5
-  Non  superadas  permite  seguir  con  éxito  o  curso 
seguinte
- Expectativas favorables de recuperación
-  Consideración  de  que  a  promoción  beneficia  a 
evolución académica.

• Repetición medida excepcional. 1 soa vez no mesmo curso 
e 2 no ensino obrigatorio. Excepcionalmente, 1 repetición a 
maiores  en  4º  ESO.  Realización  dun  Plan  Específico 
Personalizado paro o alumnado repetidor

TITULACIÓN Art. 10-11
• Todo aprobado
• Con materias suspensas si se cumpren todas as condicións 
seguintes:

- Media igual ou superior a 5
- Adquisición das competencias establecidas
- Obxectivos da etapa alcanzados

• Pode titular o alumnado con AC
• A superación da totalidade dos módulos dun ciclo de FP 
Básica conducirá a obtención do título de Graduado en ESO

AVALIACIÓN Art. 13
•  3  sesión  de  avaliacións  parciais,  a  3ª  poderá 
coincidir coa avaliación final ordinaria
• Avaliación extraordinaria en xuño.

PROMOCIÓN de 1º a 2º. Art. 14
• Todo aprobado.
• 1 ou 2 suspensas
• Máis de 2 suspensas repiten 1º na súa totalidade
• A repetición de 2º poderá ser do curso completo ou 
das materias non aprobadas

TITULACIÓN. Art. 15
• Todo aprobado.
•  Con 1  materia  suspensas  si  se  cumpren todas as 
condicións seguintes:

- Alcanza competencias e os obxectivos
- Non inasistencia continuada e non xustificada
- Presentarse as probas e realizar as actividades
- Media da etapa igual ou superior a 5

•  Título  de  Bacharel  desde  CM  ou  CS  superando 
determinadas materias comúns e específicas segundo a 
modalidade

Disposición transitoria cuarta. Adaptación da concreción curricular do centro 1. Os centros docentes disporán dun prazo de 2 meses para adaptar a súa concreción curricular para adecuala 
aos cambios normativos na avaliación, na promoción e na titulación. 2. Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena obxectivida -
de, os centros docentes adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de promoción e, de ser o caso, os criterios de titulación  que resultarán de 
aplicación no curso 2021-2022.


