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CRITERIS DE PROMOCIÓ 1r, 2n i 3r ESO
L’alumne promocionarà al curs següent si:
a) Obté qualificació positiva en totes les matèries.
b) Obté qualificació negativa en una o dues matèries del curs actual i/o anteriors sempre que les dues
matèries no siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i
literatura. Es consideren matèries diferents, les corresponents a cada curs de l’etapa i s’han de
computar de manera independent malgrat tinguin la mateixa denominació.
c) Ho fa per llei:
* Ja ha repetit una vegada el curs.
* Ha repetit dues vegades dins l’etapa.
d) Excepcionalment, l’equip docent podrà autoritzar (s'autoritzarà per majoria simple dels assistents i
en cas d'empat el tutor tindrà vot de qualitat) la promoció 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.
e) Excepcionalment, l’equip docent podrà autoritzar (s'autoritzarà per majoria simple dels assistents i
en cas d'empat el tutor tindrà vot de qualitat) la promoció amb avaluació negativa en tres matèries,
sempre que les dues matèries no siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i
llengua castellana i literatura, considerant els següents criteris:
-Presentar-se a totes les proves de setembre.
-Lliurar els treballs encomanats pel professorat.
-Obtenció de qualificació igual o superior a 3 a les proves de setembre.
-Assistència regular a classe de cada una de les matèries no superades (mínim: 80 %)
-L’alumne pot seguir el curs següent amb èxit .
-L’alumne té expectatives de recuperar les matèries pendents.
-La promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, la seva autoestima i el seu desenvolupament
personal.
-La mitjana de les qualificacions de totes les matèries (aprovades i suspeses) de setembre ha de ser
igual o superior a 5.
La promoció de l’alumnat amb 1 o 2 assignatures suspeses serà al mes de juny, però l’alumne
té l’obligació de presentar-se al setembre a recuperar les assignatures no superades.
CRITERIS DE PROMOCIÓ 1r BATXILLERAT
Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les matèries
cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
CRITERIS DE TITULACIÓ 4t ESO
L’alumnat que hagi superat el 4t curs obtendrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
En aquest cas, es considera que l'alumne ha superat el quart curs si:
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a) Ha obtingut qualificació positiva en totes les matèries de l’etapa.
b) A l’avaluació ordinària o extraordinària ha obtingut qualificació negativa en un màxim de dues
matèries sempre que no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o
matemàtiques i llengua castellana i literatura (les matèries amb la mateixa denominació als diferents
cursos de l’educació secundària obligatòria es consideren matèries diferents), si 2/3 de l'equip docent
consideren que l'alumne ha assolit els objectius d'etapa.
Criteris a tenir en compte a l'hora de decidir si l'alumne ha assolit els objectius d'etapa:
-Assoliment de les competències bàsiques i dels objectius d’etapa.
-Presentar-se a totes les proves de setembre.
-Lliurar els treballs encomanats pel professorat.
-Obtenció de qualificació igual o superior a 3 a les proves de setembre.
-Assistència regular a classe de cada una de les matèries no superades (mínim: 80
%)
-L’alumne pot seguir el curs següent amb èxit .
-La promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, la seva autoestima i el seu
desenvolupament personal.
-La mitjana de les qualificacions de totes les matèries (aprovades i suspeses) de
setembre ha de ser igual o superior a 5.

CRITERIS DE TITULACIÓ BATXILLERAT
Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos
del batxillerat.
FP BÀSICA. TITULACIÓ ESO
Segons el reial decret-llei 5/2016, de 9 de desembre, article 4 apartat 1, els alumnes que obtinguin el
títol d'FPB podran obtenir el títol d'ESO sempre que en l'avaluació final del cicle formatiu, l'equip
docent consideri que s'han aconseguit els objectius de l'ESO i adquirit les competències
corresponents.
En reunió d'equip educatiu dels professorat d'FPB, es va acordar que obtindrien la titulació d'ESO els
alumnes que, havent aprovats tots els mòduls, obtinguin de mitjana dels mòduls de Ciències
Aplicades I i II i Comunicació i societat I i II una nota igual o superior a 6.
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