
 

CRITERIS DE PROMOCIÓ 1r, 2n I 3r ESO 
 

SUPÒSIT JUNY SETEMBRE 

TOT APROVAT PROMOCIONA ----------------- 

ALUMNE REPETIDOR PROMOCIONA Pot venir a recuperar les matèries suspeses 

1 o 2 MATÈRIES SUSPESES 
(excepte: matemàtiques i castellà/català) 

PROMOCIONA Pot venir a recuperar les matèries suspeses 

2 MATÈRIES SUSPESES: 
matemàtiques i castellà/català 

NO PROMOCIONA 

S'APLICARÀ EL CRITERI 
D'EXCEPCIONALITAT: 

L'equip docent considera 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. 

3 MATÈRIES SUSPESES 
(excepte: matemàtiques i castellà/català) 

 NO PROMOCIONA 

S'APLICARÀ EL CRITERI 
D'EXCEPCIONALITAT: 

L'equip docent considera 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. 
- Mitjana de totes les assignatures: 4 

3 MATÈRIES SUSPESES: 
1 matèria + matemàtiques i castellà/català 

 NO PROMOCIONA  NO PROMOCIONA 

 

 
 



 

CRITERIS DE TITULACIÓ 4t ESO 
 

SUPÒSIT JUNY SETEMBRE 

TOT APROVAT TITULA ----------------- 

1 o 2 MATÈRIES SUSPESES 
(excepte: matemàtiques i castellà/català) 

TITULA si: 
- Mitjana de totes les assignatures d'ESO: 5 
 
- Si la mitjana no arriba a 5, titula si 2/3 de 
l'equip docent considera que ha assolit els 
objectius d'etapa i ha desenvolupat les 
competències 

TITULA si: 
- Mitjana de totes les assignatures d'ESO: 5 
 
- Si la mitjana no arriba a 5, titula si 2/3 de 
l'equip docent considera que ha assolit els 
objectius d'etapa i ha desenvolupat les 
competències 

2 MATÈRIES SUSPESES: 
matemàtiques i castellà/català 

NO TITULA NO TITULA 

ALUMNES AMB ACS 

TITULA si es compleixen tots aquests punts: 
- 1 matèria amb ACS 
- 1 matèria suspesa a l'etapa 
- ACS + 1 SUSPESA no siguin 
simultàniament matemàtiques i 
castellà/català 
- 2/3 de l'equip docent consideri que ha 
assolit els objectius d'etapa i ha 
desenvolupat les competències 

TITULA si es compleixen tots aquests punts: 
- 1 matèria amb ACS 
- 1 matèria suspesa a l'etapa 
- ACS + 1 SUSPESA no siguin 
simultàniament matemàtiques i 
castellà/català 
- 2/3 de l'equip docent consideri que ha 
assolit els objectius d'etapa i ha 
desenvolupat les competències 

 


