
 

                              
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  LOMCE    
 
1.5..- CRITERIOS DE PROMOCIÓN LOMCE (conforme ó DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia.) 
 

ESO 
PROMOCIÓN 

Os alumnos e as alumnas terán promoción de curso no caso de superaren todas as materias cursadas ou 
teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación 
negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e 
Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas.  
De forma excepcional, poderá autorizarse a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación 
negativa en tres materias cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 
 a) Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e 
Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas. 
  
b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación negativa non lle impide ao 
alumno ou á alumna seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e 
que a promoción beneficiará a súa evolución educativa. 
 
 c) Que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as medidas de atención educativa propostas no consello 
orientador. 
 Poderá tamén autorizarse de xeito excepcional a promoción dun alumno ou unha alumna con avaliación 
negativa en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou 
Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, cando o equipo docente considere que o alumno ou a alumna 
poden seguir con éxito o curso seguinte, que teñen expectativas favorables de recuperación e que a 
promoción beneficiará a súa evolución educativa, e sempre que se lle apliquen ao alumno ou á alumna as 
medidas de atención educativa propostas no consello orientador 
 
Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna 
deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se 
computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas poidan cursar 
máis materias do devandito bloque. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da 
educación secundaria obrigatoria consideraranse como materias distintas. 

 

A excepcionalidade da promoción terá en conta ademais conforme ó aprobado en CCP (24/11/2015) as  

condicións seguintes: 

 

a) Ter amosado interese en cada unha das materias suspensas ó longo do curso 

b) Que a nota de setembro sexa igual ou superior a 3 en cada unha das materias suspensas 

 

Para a aplicación destes criterios é necesario que o alumno se presente  ás probas 
extraordinarias de setembro. 
 
 

 



               
 

PEMAR 
 

 O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento promocionará ao cuarto 
curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. 
Non obstante, poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos lingüístico e social e 
científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de maneira excepcional en 
tres, sempre que o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso 
seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución 
educativa. Para estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a consideración dunha materia. 
O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre que o equipo 
docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto curso da educación secundaria 
obrigatoria pola vía ordinaria, e obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 
Para os alumnos que finalicen a etapa despois de cursar un programa de aprendizaxe e rendemento o 
cálculo da cualificación final farase sen ter en conta as cualificacións obtidas nas materias que non 
superase antes da data da súa incorporación ó programa. ( conforme resolución do 9 de xuño da Dirección 
de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa) 
 

BACHARELATO 

 
 
PROMOCIÓN 
 
 

1. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando teñan 
superadas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En 
todo caso, deberán matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. Para os 
efectos deste apartado, só se computarán as materias que como mínimo o alumno ou a alumna 
deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só 
se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as alumnas 
poidan cursar máis materias do devandito bloque. 

2. Os alumnos e alumnas que non cumpran con estas condicións de promoción deberán matricularse 
de todas as materias e repetir curso na súa totalidade 

 
 
 
Para a aplicación destes criterios é necesario que o alumno se presente  ás probas 
extraordinarias de setembro. 

 
 
ESTES CRITERIOS FORON APROBADOS EN CE DO 27 DE XANEIRO de 2016 E REVISADOS EN CCP O 
13/6/2017. 
 


