Adaptación da concreción curricular do centro á ORDE do 25 de xaneiro de 2022
pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación
primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema
educativo de Galicia (DOG Núm. 29 Venres, 11 de febreiro de 2022)

PRIMARIA
AVALIACIÓN Art. 5
●

●

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para valorar:
○ O grao de adquisición das competencias.
○ O logro dos obxectivos da etapa.
Criterios avaliación alumnado con AC:
○ Os incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción
ao curso ou á etapa seguinte.

PROMOCIÓN Art. 6
●
●
●

No cursos (1º, 3º e 5º) a promoción será automática.
O equipo docente decidirá sobre a promoción ao finalizar os cursos 2º, 4º e 6º.
Toma de decisións serán adoptadas:
○ De xeito colexiado.
○ Tendo en conta criterios de promoción establecidos.
○ Consideración da información e o criterio do profesorado titor.

CRITERIOS PROMOCIÓN:
●
●

●
●

●

Promocionarán automaticamente os alumnos con avaliación positiva en todas as
materias.
Promocionarán aqueles que, ainda tendo avaliación negativa nalgunhas materias, o
equipo docente considere que:
○ a natureza das materias non superadas permítalle seguir con éxito o curso
seguinte.
○ ten expectativas favorables de recuperación.
○ dita promoción beneficiará a súa evolución académica.
O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación negativa
recibirá apoios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzara o curso anterior.
O alumnado que non acade a promoción permanecerá un ano máis no mesmo curso
(só unha vez durante a etapa, oídas as nais, os pais ou as persoas que exerzan a titoría
legal):
○ Medida excepcional
○ Aplicaráselle un Plan específico de reforzo.
Criterios Mención Honorífica: (ORDE 9 Xuño 2016, pola que se regula a avaliación e
promoción do alumnado en Ed. Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia)
○ Ter superadas todas as áreas da etapa.
○ Ter sobresaliente en unha o varias áreas
○ Ter rendimento académico excelente

