
 

Normativa de referencia: 
 

-  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato  na Comunidade 

Autónoma de Galicia. (DOG 29/06/2015) 

- Resolución do 9 xuño da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan 

instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo 

que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 
 

 
 

CRITERIOS DE PROMOCION DE CURSO 
 
1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, serán adoptadas de 
xeito colexiado polo conxunto de profesores e profesoras do alumno ou da alumna respectivo/a, atendendo 
ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das competencias correspondentes. 
A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar as medidas 
ordinarias de reforzo e apoio para superar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou da alumna. 
 
2. 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 ao que se refire o apartado 7 deste artigo. 
 

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 ao que se refire o 
apartado 7 deste artigo. 
 

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. 
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-  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato  na Comunidade 
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CRITERIOS DE TITULACIÓN 
 
Para a obtención  do título  de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria requirirase: 

 

Ter  avaliación  positiva   en  todas  as  materias,  ou   negativa  nun  máximo de  dúas 

materias, sempre que non sexan simultaneamente Ungua Galega e Literatura  e Matemáticas, 

ou Lingua Castelá e Literatura  e Matemáticas. A estes efectos: 

 

a) As materias  coa mesma denominación en diferentes  cursos consideraranse  como materias 
distintas. 
 
b) Sen prexuízo do anterior, para obter o título  será preciso que o equipo docente considere que o 
alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias  correspondentes. 


