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ESO.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN E OBTENCIÓN DO TÍTULO DE 

GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBRRIIGGAATTOORRIIAA:: 

 
Promoción con carácter xeral : 

- Con todas as materias Superadas. 

- Con avaliación negativa en 2 materias máximo, na convocatoria extraordinaria de 

setembro.  

Promoción excepcional con avaliación negativa en tres materias : 

- Con avaliación negativa en 3 materias, na convocatoria extraordinaria de setembro, cando 

a maioría simple do equipo docente acorde que esta decisión excepcional beneficia a 

evolución académica do alumno / da alumna por considerar que este ten expectativas 

favorables de recuperación ao non impedir a natureza das súas dificultades de 

aprendizaxe a progresión do seu rendemento académico no curso seguinte.  

Permanencia un ano máis no mesmo curso (repetición) : 

- O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción, permanecerá un ano máis no 

mesmo curso. 

- O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, con carácter xeral, dúas veces 

como máximo en toda a etapa. Excepcionalmente, o alumnado poderá repetir unha 

segunda vez o cuarto curso se non repetise nos cursos anteriores. Cando a segunda 

repetición teña lugar no último curso da etapa, poderase prolongar a escolarización ata os 

dezanove anos. 

Titulación, Graduado en Educación Secundaria Obriga toria : 

- Con todas as materias. superadas 

- Con avaliación negativa en 2 materias máximo, na convocatoria extraordinaria de 

setembro. 

Titulación excepcional con avaliación negativa en tres materias : 

- Cando a maioría simple do equipo docente acorde que a natureza e o peso destas no 

conxunto da etapa non impediu ao alumno/ á alumna alcanzar as competencias básicas e 

os obxectivos da etapa. 

Titulación para alumnos/as de Programa de Diversifi cación Curricular (PDC) : 

- Esíxese ter avaliación positiva nas dúas materias de Ámbito (Ámbito Lingüístico-social e 

Ámbito Científico-tecnolóxico). Cumprido este requisito, mesmas condicións que o resto do 

alumnado (con dúas ou excepcionalmente tres materias con avaliación negativa que, en 

ningún caso, poden ser as de Àmbito). 
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BACHARELATO.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN E DE TITULACIÓN: 

1º Bacharelato: 

Promoción a 2º de bacharelato : 

- Con todas as materias de 1º bto. superadas. 

- Con avaliación negativa en 2 materias. 

Permanencia dun ano máis no mesmo curso (repetición  de 1º bto.) : 

- Con 3 ou 4 materias avaliadas negativamente , o/a alumno/a está obrigado a 
matricularse de novo do curso completo  (coas mesmas obrigas de asistencia a clases e 

cumprimento coas tarefas e probas correspondentes a cada materia que o resto do 

alumnado) pero na avaliación final  conservará a cualificación que máis o beneficie (a 

da convocatoria anterior ou a do ano da repetición). 

- Con máis de tres ou catro materias avaliadas negativame nte , obriga de cursar,  de 

novo, o curso completo  e ser cualificado, de novo, en todas as materias .(non se 

conservan cualificacións da convocatoria anterior). 

 

2º Bacharelato: 

Titulación:  

- Con todas as materias de 1º e de 2 bto. superadas. 

- O alumnado debe asegurarse de que ó finalizar o 2º curso ten superadas: todas as 

materias comúns, 2 mat. optativas e 6 mat. de modalidade (3 de 1º + 3 de 2º). Das 6 mat 

de modalidade, polo menos 5  teñen que ser da modalidade en que se finaliza o 

bacharelato (2 de 1º + 3 de 2º). 

Permanencia dun ano máis no mesmo curso (repetición  2º bto.):  

- A matrícula poderá ser só das materias avaliadas negativamente ou, logo de solicitude á 

dirección do centro, de todo o curso coa finalidade de mellorar as súas cualificacións.  

- Consignaranse, nas materias que xa teña superadas, as cualificacións obtidas na nova 

convocatoria sempre é cando sexan superiores á anterior. 

 


