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CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCACIÓN PRIMARIA 2021-22
CPR PLURILINGÜE LA INMACULADA
Criterios de Promoción
1. Ao finalizar os cursos segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia do
proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de avaliación final,
decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de xeito
colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e tomando especialmente en
consideración a información e o criterio do profesorado titor.

2. A promoción no resto de cursos da etapa será automática.
3. O alumnado que acade a promoción de curso con algunha área con cualificación
negativa recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non
alcanzara o curso anterior.

4. No caso de que algún alumno ou alumna acade unha avaliación negativa nalgunha
materia, o equipo docente valorará a súa promoción tendo en conta o grao de
adquisición das competencias e do logro dos obxectivos para ver si garanten a
adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo no
curso seguinte. Estableceranse en cada programación uns obxectivos mínimos a
conseguir que serán a guía para medir a adquisición de competencias e contidos.

5. A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter excepcional
e tomarase, tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e personalizadas
para atender o desfasamento curricular ou as dificultades de aprendizaxe da alumna
ou do alumno, o equipo docente considera que a permanencia un ano máis no
mesmo curso é a medida máis adecuada para favorecer o seu desenvolvemento. Nese
caso, o equipo docente organizará un plan específico de reforzo para que, durante ese
curso, a alumna ou o alumno poida alcanzar o grao de adquisición das competencias
correspondentes. Esta decisión só poderá adoptarse unha vez durante a etapa, oídas
as nais, os pais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e terá, en todo caso, carácter
excepcional.

Mención Honorífica

Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención honorífica
aos alumnos e as alumnas que rematen 6º de educación primaria con media de 9 ou
superior.
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CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA 2021-22
CPR PLURILINGÜE LA INMACULADA
Criterios de Promoción
1. Ao finalizar cada un dos cursos da etapa e como consecuencia do proceso de
avaliación, o equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final,
decidirá sobre a súa promoción. A decisión será adoptada de maneira colexiada,
atendendo á consecución dos obxectivos, ao grao de adquisición das competencias
establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso da alumna ou do
alumno, e tendo en conta os criterios de promoción.

2. Para os efectos do disposto no punto anterior, acadará a promoción dun curso a outro
o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación
negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non
superadas do propio curso e as de cursos anteriores.
Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción
dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións
seguintes:
a. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que
estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a
cinco.
b. Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle
permite seguir con éxito o curso seguinte.
c. Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de recuperación.

d. Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa
evolución académica.

Título de graduado en educación secundaria obrigatoria
1. Ao finalizar o cuarto curso da etapa e como consecuencia do proceso de avaliación, o
equipo docente da alumna ou do alumno, na sesión de avaliación final, decidirá sobre
a súa titulación. A decisión será adoptada de maneira colexiada, atendendo á
adquisición das competencias establecidas e á consecución dos obxectivos da etapa,
sen prexuízo do establecido no artigo 7.2 desta orde, e tendo en conta os criterios de
titulación.

2. Para efectos do disposto no punto anterior, obterá o título de graduado en educación
secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias ou ámbitos
cursados. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención
do título por parte dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén
todas as condicións seguintes:
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a. Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que
estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a
cinco.
b. Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise competencias
establecidas.
c. Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos
da etapa.

3. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria será único e expedirase sen
cualificación.

4. As alumnas e os alumnos recibirán, ao concluír a súa escolarización na educación
secundaria obrigatoria, unha certificación oficial na que constará o número de anos
cursados e o nivel de adquisición das competencias da etapa.

5. O alumnado que, unha vez finalizado o proceso de avaliación do cuarto curso de
educación secundaria obrigatoria, non obteña o título e supere os límites de idade
establecidos no artigo 4.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, tendo
en conta así mesmo a prolongación excepcional da permanencia na etapa que prevé
a propia lei no artigo 28.5, poderao facer nos dous cursos seguintes a través da
realización de probas ou actividades personalizadas extraordinarias das materias que
non superase, de acordo co currículo establecido e coa organización e instrucións que
dispoña a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

Matrícula de honra
1. As alumnas e os alumnos que, despois da avaliación final do cuarto curso, obtivesen
unha nota media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos poderán recibir a
mención de matrícula de honra. A devandita mención poderá concederse, como
máximo, a un número de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 %
do total de alumnado matriculado no centro docente no cuarto curso.

2. En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no cuarto
curso de educación secundaria obrigatoria sexa inferior a vinte, poderá concederse
unha mención de matrícula de honra.

3. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos e
de avaliación da alumna ou do alumno.

4. Cando o número estudantes que cumpran os requisitos para optar á matrícula de
honra exceda o número de matrículas dispoñibles e se produza un empate na nota
media do curso, os criterios do noso centro para a concesión das mencións de
matrícula de honra ao alumnado acordados e establecidos na concreción curricular
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do centro son os seguintes:
1º criterio: media ponderada respecto ao número de horas de cada materia en 4
da ESO.
2º criterio: media de toda a etapa educativa.
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