Aprovat pel Claustre de professors celebrat el 15/03/2021
Aprovat pel Consell Escolar celebrat el 18/03/2021
Definició de la concreció curricular per als criteris de promoció i titulació per al curs 2020
2021, segons les indicacions de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 16 d’octubre de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge
dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 20202021 (BOIB
núm. 179, de 17 d'octubre de 2020).

Promoció
L’alumnat ha de promocionar de curs com a criteri general. No obstant, l’equip docent pot decidir la
permanència d’un alumne en un curs un segon any si acorda que aquesta mesura pot beneficiar
l’alumne en el seu progrés acadèmic.
Aquesta decisió anirà acompanyada d’un informe personalitzat que en recollirà la motivació i que
serà confeccionat en base a les contribucions i valoracions del professorat de l’equip docent a una
rúbrica comuna per tal d’explicitar el progrés de l’alumne en el grau d’assoliment dels objectius de
l’etapa segons es descriuen al currículum de l’etapa corresponent. Per a un alumne de l’etapa d’ESO
l’equip docent tendrà en compte, a més del grau d'assoliment dels objectius, el grau del
desenvolupament de les competències clau d’acord amb les contribucions del professorat de l’equip
docent recollides al Gestib. Aquest informe serà el punt de partida per al disseny del suport i el
seguiment prescriptiu de l’alumnat repetidor al curs següent.

Titulació
L’alumnat que té totes les matèries superades d’una etapa serà proposat pel títol corresponent, que
l’habilita per poder continuar estudis postobligatoris (per al títol de l’ESO) o estudis superiors (per
al títol de batxillerat).
En cas de que un alumne no reuneixi aquest requisit, l’equip docent haurà de considerar la decisió
de titulació.
Per a l’etapa d’ESO l’equip docent tendrà en compte el grau del desenvolupament de les
competències clau d’acord amb les contribucions del professorat de l’equip docent recollides al
Gestib i el grau d’assoliment dels objectius d’etapa, així com les possibilitats d'èxit en estudis
posteriors.
Per a l'etapa de batxillerat, l'equip docent tendrà en compte el grau d'assoliment dels objectius
d'etapa. Per al títol de batxillerat, d'acord amb Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, només
es pot considerar la titulació dels alumnes que tinguin una nota mitjana de batxillerat igual o
superior a 5.
En el cas que l’equip docent adopti la decisió de no titulació, aquesta anirà acompanyada d’un
informe personalitzat que en recollirà la motivació i que serà confeccionat en base a les
contribucions i valoracions del professorat de l’equip docent a una rúbrica comuna per tal
d’explicitar el grau d’assoliment dels objectius de l’etapa. Per a un alumne de l’etapa d’ESO l’equip
docent també tendrà en compte el grau del desenvolupament de les competències clau d’acord amb
les contribucions del professorat de l’equip docent recollides al Gestib. Addicionalment, L’informe
també farà esment a la maduresa de l’alumne i a les possibilitats de continuar estudis posteriors.

