
                                                                                                        

CRITERIS  DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ  A ESO  I BATXILLERAT.
 ( CURS 2020-2021)

Criteris aprovats per unanimitat del claustre de professorat en data 24 de febrer de 2021

A partir  de  les  Resolucions  del  director  general  de  Planificació,  Ordenació  i  Centres  de  16
d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat d’ESO, i
de  la  de  19  d’octubre  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions  per  avaluar  l’aprenentatge  de
l’alumnat de Batxillerat per al curs 2020-2021, es fonamenta la següent proposta:

ESO : art 10 / 6.3
La  promoció s'adoptarà  en  funció  de  l'avaluació  acadèmica  de  l'estudiant,  globalment
considerada sense que únicament en sigui la causa les matèries no superades. Per altra banda diu
que els criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne/-a i la consecució dels objectius
generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau.... S'ha de tenir especialment en
compte la maduresa de l'alumne/-a i les possibilitats de continuar els seus estudis amb èxit. La
repetició  és  una  mesura  de  caràcter  excepcional  i  condicionada a  que  aquesta  serà  realment
profitosa per l'alumne/-a. 

Titulació ( ESO )

Segons la normativa vigent (RD-llei 31/2020, de 29 de setembre i Resolució del director
general abans mencionada), només podrà ser proposat per a l’obtenció del títol de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria aquell alumnat que:

a) Hagi assolit els objectius de l’etapa i desenvolupat les competències corresponents.
S’ha de tenir especialment en compte la maduresa de l’alumne/-a i la possibilitat de
continuar els seus estudis. El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a
la titulació de l’alumnat.

b) Les decisions s’han de prendre per consens. En el cas que no n’hi hagi s’han d’adoptar
per majoria simple (en cas d’empat el vot del tutor/-a dirimeix).

Alumnat que han cursat FPB: Aprovar tots els mòduls de primer i segon curs, i treure una nota
mitjana igual o superior a 6 entre els mòduls comuns de la FPBàsica (ciències aplicades I i II/
Cultura i Societat i i II )



BATXILLERAT: art. 5/ 9

Promoció de 1r batx – 2n batx :

Promoció s'adoptarà en funció de l'avaluació acadèmica de l'estudiant, globalment considerada
sense que únicament en sigui la causa les matèries no superades. Per altra banda diu que els
criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne/-a i la consecució dels objectius generals
de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau.... S'ha de tenir especialment en compte
la maduresa de l'alumne/-a i les possibilitats de continuar els seus estudis amb èxit. La repetició
és una mesura de caràcter excepcional i condicionada a que aquesta serà realment profitosa per
l'alumne/-a. 

Titulació 2n de batxillerat :
Segons la normativa vigent (RD-llei 31/2020, de 29 de setembre i Resolució del director

general abans mencionada), només podrà ser proposats per a l’obtenció del títol de Batxillerat
aquell alumnat que:

c) Hagi assolit els objectius de l’etapa i desenvolupat les competències corresponents.
S’ha de tenir especialment en compte la maduresa de l’alumne/-a i la possibilitat de
continuar els seus estudis. El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a
la titulació dels alumnes. La nota mitjana de tot el batxillerat ha de ser superior a
5.

d) Les decisions s’han de prendre per consens. En el cas que no n’hi hagi s’han d’adoptar
per majoria simple( en cas d’empat el vot del tutor/-a dirimeix).

Promoció de 1r FPB a 2n FPB: Promociona a segon aquell alumnat que no hagi suspès cap mòdul
professional associat a la família professional (mòduls específics).

Promoció de 1r CFGM a 2n CFGM: promociona aquell alumnat que no tingui pendent cap 
mòdul/mòduls professionals en què la suma de les seves hores del mòdul/s sigui igual o superior 
a 330h.


