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CRITERIOS DE PROMOCIÓN NA ESO.

Co  fin  de  dar  resposta,  de  maneira  excepcional  durante  o  curso  académico  2019/2020,  á

necesidade de flexibilización dos criterios de promoción na etapa educativa da ESO, a xunta de

avaliación terá en consideración o cumplimento dalgunhas das seguintes condicións: 

• Ter repetido algún curso na etapa, co fin de non esgotar as posibilidades de repetición no

actual contexto de flexibilización.

• Obter avaliación positiva nunha determinada porcentaxe do conxunto de materias troncais

xerais, troncais de opción e libre configuración autonómica obrigatoria cursadas (50%).

• Acadar unha cualificación mínima de 3 nas materias con avaliación negativa.

• Obter unha nota media de tódalas materias cursadas e avaliadas igual ou superior a 5.

• Acceder ao curso seguinte, de ser o caso, só con materias pendentes do curso anterior.

CRITERIOS DE TITULACIÓN NA ESO.

Co  fin  de  dar  resposta  de  maneira  excepcional  durante  o  curso  académico  2019/2020,  á

necesidade de flexibilización dos criterios de titulación na etapa educativa da ESO, para decidir a

titulación do alumnado, a xunta de avaliación terá en consideración o cumplimento dalgunhas das

seguintes condicións: 

• Superar unha determinada porcentaxe do conxunto de materias troncais xerais, troncais de

opción e libre configuración autonómica obrigatoria cursadas.

• Acadar unha cualificación mínima nas materias con avaliación negativa 3.

• Obter unha nota media de tódalas materias cursadas e avaliadas igual ou superior a 5.

• Valoración da traxectoria académica global da etapa. Ter superado os cursos da etapa

cumprindo sempre os criterios de promoción ordinarios ata o momento actual.

• Desenvolvemento  positivo  das  competencias  clave  e,  en  consecuencia,  adquisición  dos

obxectivos xerais da etapa.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN BACHARELATO.

Co  fin  de  dar  resposta  de  maneira  excepcional  durante  o  curso  académico  2019/2020,  á

necesidade de flexibilización dos criterios de promoción na etapa educativa de Bacharelato, para
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decidir a titulación do alumnado, a xunta de avaliación terá en consideración cumplir algunhas

das seguintes condicións:

• Ter repetido algún curso na etapa, co fin de non esgotar as posibilidades de repetición no

actual contexto de flexibilización.

• Superar unha determinada porcentaxe do conxunto de materias troncais xerais, troncais de

opción e libre configuración autonómica obrigatoria cursadas.

• Acadar unha cualificación mínima de 3 nas materias con avaliación negativa.

• Obter unha nota media de tódalas materias cursadas e avaliadas igual ou superior a 5.

CRITERIOS DE TITULACIÓN EN BACHARELATO.

Co  fin  de  dar  resposta  de  maneira  excepcional  durante  o  curso  académico  2019/2020,  á

necesidade de flexibilización dos criterios de titulación na etapa educativa de Bacharelato, para

decidir a titulación do alumnado, a xunta de avaliación terá en consideración cumplir algunhas

das seguintes condicións:

• Superar unha determinada porcentaxe do conxunto de materias troncais xerais, troncais de

opción e libre configuración autonómica obrigatoria cursadas (85%).

• Acadar unha cualificación mínima nas materias con avaliación negativa 3.

• Obter unha nota media de tódalas materias cursadas e avaliadas igual ou superior a 5.

• Valoración da traxectoria académica global da etapa. Ter superado os cursos da etapa

cumprindo sempre os criterios de promoción ordinarios ata o momento actual.

Outros aspectos a ter en conta para a promoción e titulación na ESO e Bacharelato:

• Con  carácter  xeral,  a  promoción  de  curso  con  materias  non  superadas  decidirase  na

avaliación  extraordinaria  de  setembro,  e  a  titulación  do  alumnado  con  materias  non

superadas, na avaliación ordinaria de xuño.

• En tódolos casos de promoción flexible, valorar a posibilidade de audiencia das familias.

• Non dar por pechadas as actas de avaliación ata que rematen a totalidade das sesións dos

diferentes grupos e niveis.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL.

Os criterios de promoción no réxime ordinario entre primeiro e segundo curso:

Nos ciclos de grao medio e de grao superior, non se aplica a limitación establecida na Orde do

12 de xullo de 2011, no sentido de que soamente está permitida a promoción se a suma da

duración do módulo ou dos módulos pendentes non supera as 300 horas.

O equipo docente do ciclo formativo acorda que non promocione o alumnado se incorre nalgún

dos seguintes puntos:



• Ter dous módulos suspensos ligados a unidade de competencia.

• Ter mais de dous módulos non superados.

Nos ciclos de FPB non se aplica a limitación establecida na Orde do 13 de xullo de 2015, no

sentido de que soamente está permitida a promoción se os módulos profesionais asociados a

unidades  de competencia pendentes non superan o 20 % do horario semanal  e o alumnado

supera o módulo de Comunicación e sociedade I ou o módulo de Ciencias aplicadas I

O equipo docente do ciclo formativo acorda que non promocione o alumnado se incorre nalgún

dos seguintes puntos:

• Non temos alumnado nesta situación

Os criterios de titulación con módulos que non fosen superados:

No réxime ordinario, soamente pode titular o alumnado que realice o módulo de FCT e/ou de

Proxecto, e sempre que se considere que teña adquirida a competencia xeral do título.

Según instrucións do 27 de Abril O criterio é confirmar que o alumnado adquiriu a competencia

xeral do título. A decisión recae no equipo docente, de forma colexiada.

Proposta de probas de recuperación de módulos

Adxúntaxe unha proposta ao final do documento en base a que temos que deixar para os

primeiros cursos un tempo entre a terceira do 04 de xuño e estas probas finais.
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