Criteris de promoció i titulació
ESO

REPETICIÓ




L’alumne pot repetir el mateix curs UNA sola vegada
Es pot repetir DUES vegades com a màxim dins l’etapa
Excepcionalment: es pot repetir una segona vegada el 4t d’ESO si no s’ha repetit en cursos anteriors de l’etapa

PROVES EXTRAORDINÀRIES AL SETEMBRE


Destinades a aquells alumnes que a final de juny hagin obtingut alguna matèria

avaluada negativament (matèries del mateix curs i/o matèries de cursos anteriors-pendents-)

PROMOCIÓ (de 1r i 3r)
Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les matèries cursades o
tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan
tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin
matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions següents:
a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i
literatura.
b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell
orientador a què fa referència l’apartat 5 d’aquest article.
IES: Superar els objectius del curs, no ser les tres matèries instrumentals, presentar-se al
setembre (no examen en blanc, amb respostes coherents amb les preguntes), dur material o
roba adequada (si n’és el cas), presentar feina d’estiu ( si n’és el cas).Votació favorable per
majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora ho decidirà. Situacions on es
pot plantejar:




haver estat hospitalitzat o malalt bona part del curs (documentació
mèdica)
haver sofert pèrdua o malaltia greu d’un familiar de primer grau, o tenir
problemàtica familiar greu (documentat Serveis Socials)
haver arribat al centre al llarg del segon trimestre i haver demostrat
interès per superar el curs

Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa
en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i
llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot
seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la
promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que s’apliquin a l’alumne les
mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador al qual es refereix l’apartat 5
d’aquest article. Als efectes d’aquest apartat, les matèries amb la mateixa denominació en
diferents cursos de l’educació secundària obligatòria es consideren matèries diferents.
IES: Superar els objectius del curs, presentar-se al setembre (no examen en blanc, amb
respostes coherents amb les preguntes), dur material o roba adequada (si n’és el cas),
presentar feina d’estiu (si n’és el cas).Votació favorable per majoria simple; en cas d’empat, el
vot de qualitat del tutor o tutora ho decidirà. Situacions on es pot plantejar:




haver estat hospitalitzat o malalt bona part del curs (documentació
mèdica)
haver sofert pèrdua o malaltia greu d’un familiar de primer grau, o tenir
problemàtica familiar greu (documentat Serveis Socials)
haver arribat al centre al llarg del segon trimestre i haver demostrat
interès per superar el curs

PROMOCIÓ (de 2n)
La promoció implica assolir les competències bàsiques i els objectius del curs:




Superades TOTES les matèries
També és possible amb avaluació negativa FINS A DUES matèries (S’ha de repetir curs amb tres o més matèries)



Excepcionalment: pot autoritzar-se la promoció amb avaluació negativa en tres
matèries

( l’equip docent considera que no s’impedeix seguir amb èxit el

curs següent, si hi ha expectatives favorables de recuperació, si és beneficiós
per a la seva evolució acadèmica)

IES: Superar els objectius del curs, no ser les tres matèries
instrumentals, presentar-se al setembre ( no examen en blanc, amb
respostes coherents amb les preguntes), dur material o roba adequada
(si n’és el cas), presentar feina d’estiu ( si n’és el cas).
Votació favorable per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat
del tutor o tutora ho decidirà.
Situacions on es pot plantejar:
 haver estat hospitalitzat o malalt bona part del curs (documentació mèdica)
 haver sofert pèrdua o malaltia greu d’un familiar de primer grau,
o tenir problemàtica familiar greu (documentat Serveis Socials)
 haver arribat al centre al llarg del segon trimestre i haver demostrat interès per superar el curs

TITULACIÓ (4t)


La titulació implica assolir les competències bàsiques i els objectius de l’etapa:




Superades TOTES les matèries

Alumnes amb UNA o DUES matèries amb avaluació negativa poden titular sempre que hi hagi votació favorable de l'equip edu-

catiu per majoria simple.
IES:
AMB UNA SUSPESA: Superar els objectius del curs, presentar-se al setembre ( no
examen en blanc, amb respostes coherents amb les preguntes), dur material o roba
adequada (si n’és el cas), presentar feina d’estiu ( si n’és el cas).

AMB DUES SUSPESES: Superar els objectius del curs, una de les dues no ser matèria
instrumental, presentar-se al setembre ( no examen en blanc, amb respostes
coherents amb les preguntes), dur material o roba adequada (si n’és el cas), presentar
feina d’estiu ( si n’és el cas).
--Si les dues matèries són la mateixa instrumental de cursos diferents, es pot obtenir
el títol, ja que són dues matèries però només és una instrumental.—
Excepcionalment el centre considera que si un alumne té avaluació negativa de DUES
matèries instrumentals i es troba en una de les situacions següents, l’equip educatiu
pot decidir per votació favorable per majoria simple.
Situacions on es pot plantejar:
 haver estat hospitalitzat o malalt bona part del curs (documentació mèdica)
 haver sofert pèrdua o malaltia greu d’un familiar de primer grau, o tenir
problemàtica familiar greu (documentat Serveis Socials)
 haver arribat al centre al llarg del segon trimestre i haver demostrat interès
per superar el curs
EXCEPCIONALMENT AMB TRES MATÈRIES:
IES: Superar els objectius del curs, les tres matèries no poden ser les tres matèries
instrumentals (es permeten un màxim de dues), presentar-se al setembre ( no examen
en blanc amb respostes coherents amb les preguntes), dur material o roba adequada
(si n’és el cas), presentar feina d’estiu ( si n’és el cas).
Votació favorable per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o
tutora ho decidirà.
Situacions on es pot plantejar:
 haver estat hospitalitzat o malalt bona part del curs (documentació mèdica)
 haver sofert pèrdua o malaltia greu d’un familiar de primer grau,
o tenir problemàtica familiar greu (documentat Serveis Socials)



haver arribat al centre al llarg del segon trimestre i haver demostrat interès per superar el curs

ALUMNES QUE NO OBTENEN LA TITULACIÓ


Certificat d’escolaritat, on consten els anys i matèries cursades

PMAR
L’avaluació dels alumnes que cursin un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment ha de tenir com a referent fonamental les competències, els objectius, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables de l’educació secundària obligatòria.
L’agrupació en àmbits té efectes en l’organització dels ensenyaments,
però no en les decisions associades a l’avaluació i la promoció. Els criteris de
promoció són el mateixos que per a la resta d’alumnes. La qualificació d’un
àmbit s’ha d’entendre com la qualificació de cada una de les matèries que el
formen. Així:
1. Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat totes les
matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries
com a màxim, sempre que no siguin aquestes dues matèries matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i
literatura.
2. Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricularse de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents en els programes de reforç.
Quan un alumne s’incorpora a un programa de millora de l’aprenentatge
i del rendiment amb matèries pendents de cursos anteriors, no les ha de recuperar. Això no obstant, amb la finalitat de millorar la nota mitjana de l’etapa,
l’alumne les pot recuperar d’acord amb el que el centre estableixi en el programa de recuperació de matèries pendents.
La matèria de música té efectes en el càlcul de la nota mitjana però no
per promocionar.

MATÈRIES PENDENTS
Les mesures per recuperar matèries pendents seran els establerts en
cada programació docent de departament.

PROGRAMA DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR:

MATÈRIES PENDENTS


Incorporació al programa de dos anys (PDC-3) : no s’han de recuperar les matèries pendents de 1r i 2n d’ESO

o

A nivell voluntari es poden recuperar si es vol millorar la nota mitjana
de l’expedient



Incorporació al programa d’un any (PDC-4): s’han de recuperar les matèries

avaluades negativament no incloses en els àmbits però sí en el programa del
primer any

REPETICIÓ AL PROGRAMA




No es pot repetir el primer curs del programa
Si un alumne assoleix suficientment el primer curs del programa es pot incorporar al quart curs en règim ordinari
Es pot repetir un any més el programa (repetició a 4t) si es compleixen els requisits d’edat.

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE


Destinades a aquells alumnes que a final de juny hagin obtingut avaluació negativa en alguna àrea o àmbit del mateix curs o del curs anterior.

TITULACIÓ


La titulació implica assolir les competències bàsiques i els objectius de l’etapa:



Superades TOTS els àmbits i les matèries



Tenir superat l’ACT i ASL i una avaluació negativa en UNA o
DUES matèries, es pot titular sempre que hi hagi votació favorable de l'equip educatiu per majoria simple.

IES: Superar els objectius del curs, presentar-se al setembre (no examen
en blanc, amb respostes coherents amb les preguntes), dur material o roba
adequada (si n’és el cas), presentar feina d’estiu (si n’és el cas).


Excepcionalment : tenir superat l’ACT i ASL i una avaluació negativa en TRES matèries: equip docent.

IES: Superar els objectius del curs, presentar-se al setembre ( no
examen en blanc, amb respostes coherents amb les preguntes),
dur material o roba adequada (si n’és el cas), presentar feina
d’estiu ( si n’és el cas).

Votació favorable per majoria simple.





Situacions on es pot plantejar:
haver estat hospitalitzat o malalt bona part del curs
(documentació mèdica)
haver sofert pèrdua o malaltia greu d’un familiar de primer grau,
o tenir problemàtica familiar greu (documentat Serveis Socials)
haver arribat al centre al llarg del segon trimestre i haver
demostrat interès per superar el curs

BATXILLERAT

CRITERIS DE PROMOCIÓ


L’alumnat promocionarà al segon curs quan hagi superat totes les
matèries cursades a primer o tengui avaluació negativa en dues
matèries, com a màxim.



L’alumnat que no promocioni a segon ha de romandre un any més a
primer, el qual ha de cursar de nou en la seva totalitat.



L’alumnat que promocioni sense haver superat totes les matèries ha de
matricular-se de les matèries pendents del curs anterior.



L’avaluació i qualificació de les matèries pendents de primer curs es farà
abans de la sessió final ordinària o extraordinària de segon.



L’alumnat que hagi promocionat a segon i que, en finalitzar el curs,
tengui avaluació negativa en algunes matèries de segon pot optar per:
o

Repetir el curs en la seva totalitat renunciant a les qualificacions
obtingudes.

o

Matricular-se només de les matèries no superades.

o

Matricular-se de les matèries no superades i ampliar matrícula
fins a la totalitat de les matèries de segon ja superades.

En el moment de la matrícula, l’alumnat haurà de manifestar per escrit l’opció
elegida. Els alumnes menors d’edat que optin per no repetir el curs en la seva
totalitat hauran de tenir l’autorització per escrit dels seus pares o tutors.

CRITERIS DE TITULACIÓ


L’alumnat que cursi satisfactòriament el batxillerat en qualsevol
modalitat rebrà el títol de batxillerat.



Per obtenir el títol de batxillerat és necessària l’avaluació positiva en
totes les matèries dels dos cursos del batxillerat.



A l’alumnat que estigui proposat per a l’obtenció del títol de batxillerat i
hagi obtingut en les matèries de segon una mitjana igual o superior a 9
se li pot atorgar la menció de “Matrícula d’honor”.

FPB (Programa de Formació Bàsica)

CRITERIS DE PROMOCIÓ


Els alumnes matriculats en un programa de formació professional
podran repetir cada un dels cursos una única vegada com a màxim.



Els alumnes podran promocionar a segon curs quan els mòduls
professionals associats a unitats de competència pendents no superin el
20% de l’horari setmanal, i es matricularà dels mòduls pendents de
primer curs.

CRITERIS DE TITULACIÓ


Els alumnes que superin el cicle de formació professional bàsica
obtindran el títol professional bàsic corresponent als ensenyaments
cursats.

CRITERIS DE TITULACIÓ d’ESO


Durant el curs 15/16 poden obtenir el títol d’ESO els alumnes que tenen
el títol d’FPB. Per poder titular cal aprovar la prova que es realitzarà
durant el mes juny.

