
1.CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ

➢ El curs escolar finalitzarà el dia 16 de juny. 

➢ La promoció de curs serà la norma general en totes les etapes, considerant-se la
repetició  de  curs  una  mesura  molt  excepcional,  que  haurà  d'estar  sòlidament
argumentada  i  acompanyada  d'un  pla  individual  de  reforç  recollit  en  l'informe
individual de l'alumnat.

➢ La titulació ha de ser la pràctica habitual per a l’alumnat de 4t d'ESO i de 2n de
Batxillerat i de cicles formatius de Formació Professional.

➢ En cap cas,  l'alumnat  podrà veure's  perjudicat  per  les dificultats  derivades del
canvi de metodologia a distància del tercer trimestre, i  no podrà veure minorats
els resultats obtinguts en les avaluacions dels trimestres anteriors.

➢ Aquells  alumnes  que  s'hagen  vist  afectats  per  les  circumstàncies  excepcionals
d'aquest  curs  escolar,  i  previ  informe de l'equip  educatiu,  podran comptar  amb
l'ampliació  excepcional  d'un  any  més  de  permanència  en  qualsevol  dels
ensenyaments.

➢ L'avaluació final del curs 2019/2020 es conformarà amb els resultats de la
primera i  segona avaluació, i,  en el  seu cas,  amb la  millora de la  tercera
avaluació. 

➢ El  professorat  emetrà  un  informe  individual  valoratiu  del  treball  realitzat  per
l'alumnat en el  curs. Aquests informes serviran de base per al  disseny d'un pla
individualitzat de reforç per a dur a terme durant el curs pròxim. L'informe valoratiu
serà signat pel tutor o tutora i haurà de garantir-se la seua recepció per les famílies.

➢ Criteris de promoció.  L'alumnat promocionarà de curs amb caràcter general,
amb  independència  del  nombre  d'àrees  no  superades  o  del  nivell
d'aprenentatge i competències no aconseguit, tenint en compte que tal decisió
no  suposa  l'aprovat  d'aquestes  matèries,  havent  d'aconseguir-se  el  nivell
competencial bàsic de les mateixes en el curs següent a través del pla de reforç.

➢ Els  centres  docents  no realitzaran proves  d’avaluació  extraordinàries  per  a
l’alumnat dels cursos de 1r a 3r de l’Educació Secundària Obligatòria.

2. CRITERIS GENERALS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

➢ Es  podrá  proposar  la  titulació  de  l’alumnat  encara  que  tinga  avaluació
negativa en algunes matèries i únicament es proposarà que un alumne o alumna
vaja a l'avaluació final extraordinària quan l'equip docent, de manera col·legiada,
considere  que  no  reuneix  les  condicions  necessàries  per  a  obtenir  el  títol  de
Graduat en ESO.

Resolució  de  4  de  maig  de  la  Secretaria  Autonòmica  d'Educació  i  Formació
Professional per la qual s'estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar
durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 



➢ Els  centres  docents  organitzaran  proves  d'avaluació  extraordinàries  per  a
l'alumnat de 4t curs d’ESO que no haja sigut proposat per a l’obtenció del
títol  de  l'ESO  en  l'avaluació  final  ordinària. Aquestes  proves  finals
extraordinàries podran concretar-se en instruments d'avaluació que consistisquen
en projectes, treballs i tasques que s'hagen pogut encomanar a l'alumnat en el seu
informe final valoratiu.

➢ En finalitzar  les proves,  l'equip  docent  de 4t  d'Educació Secundària  Obligatòria
determinarà,  de  manera  col·legiada,  l'alumnat  que  ha  d'obtenir  el  títol,  amb
independència del nombre de matèries amb avaluació negativa.

➢ Aquesta avaluació final extraordinària se celebrarà abans del dia 2 de juliol.

3. BATXILLERAT

➢ Les sessions corresponents a l’avaluació final extraordinària se celebraran per al
primer  curs  de  batxillerat  entre  el  29  de  juny  i  el  2  de  juliol.   Les  sessions
d'avaluació  final  extraordinària  per  a  l’alumnat  que  curse  2n  de  batxillerat  se
celebraran entre el 13 i el 15 de juliol. 

➢ Promocionarà a segon de batxillerat tot l'alumnat, sense que siga determinant
el nombre de matèries no superades en primer curs, tenint en compte que tal
decisió no suposa l'aprovat d'aquestes matèries i havent d'aconseguir-se el nivell
competencial bàsic de les mateixes en el curs següent.

➢ Els centres docents organitzaran proves d'avaluació extraordinàries per a l'alumnat
de 1r curs de batxillerat que no haja sigut proposat per a promocionar de curs en
l'avaluació final ordinària i per a l’alumant de 2n curs que no haja superat totes les
matèries en aquesta avaluació. No obstant això, els alumnes de 1r la promoció dels
quals  ja  estiga  decidida  podran presentar-se  amb caràcter  voluntari  a  la  prova
extraordinària,  tenint  en compte  que els  resultats  no  alteraran les  decisions de
promoció que s’hagueren adoptat en l’avaluació final ordinària. Aquesta avaluació
tindrà caràcter obligatori en 2n curs de batxillerat per a l'alumnat amb matèries no
superades,  havent-se  de  presentar  per  a  poder  ser  proposat,  si  escau,  per  al
corresponent Títol de Batxillerat.

➢ Aquestes avaluacions finals extraordinàries podran concretar-se a través de proves
presencials, sempre sota la supervisió de les autoritats sanitàries; a distància o fins
i  tot,  a  través  de  la  revisió  de  projectes,  treballs  i  tasques  que  s'hagen  pogut
encomanar a l'alumnat en el seu informe final valoratiu emès en l'avaluació final
ordinària.

4. CICLES FORMATIUS

➢ Les sessions corresponents a l’avaluació final extraordinària se celebraran per al
primer curs dels cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior i per
al 2n curs dels cicles formatius de grau mitjà entre el 23 de juny i el 26 de juny. 

➢ Les sessions d’avaluació final extraordinària per a l’alumnat que curs el 2n curs
dels cicles de formació professional de grau superior se celebraran entre el 13 i el
15 de juliol.



➢ Amb caràcter  general  tot  l'alumnat  promocionarà  de  primer  a  segon  curs  dels
diferents cicles formatius de Formació Professional, sense que siga determinant el
nombre de mòduls professionals no superats.

➢ El centre organitzarà proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat de 1r curs
dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior que no haja sigut proposat per a
promocionar de curs en l’avaluació final ordinària i per a l’alumnat de 2n curs que
no haja superat tots els mòduls formatius. No obstant això, els alumnes de 1r la
promoció del qual ja estiga decidida podrà presentar-se amb caràcter voluntari a la
prova extraordinària, tenint en compte que els resultats no alteraran les decisions
de promoció que s’hagueren adoptat en l’avaluació final ordinària, llevat que foren
més favorables per a l’alumnat esmentat.

➢ Aquestes avaluacions finals extraordinàries podran concretar-se mitjançant proves
presencials, en funció d’allò que determinen les autoritats sanitàries; a distancia o
fins i tot a través de la revisió de projectes, treballs i tasques que s’hagen pogut
encomanar a l’alumnat en el seu informe final valoratiu emés en l’avaluació final
ordinària.


