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Benvolgudes famílies:

Davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 el normal desenvolupament del curs escolar 
s'ha vist afectat i és per això que vos volem fem arribar les novetats que afecten el present curs escolar 
i al pròxim.

La recent legislació que s’ha publicat: Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril i Resolució de 4 de maig de 
la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, és la que estableix el marc i les 
directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 
2020-2021.

LES DIRECTRIUS COMUNES A L'ALUMNAT DEL CENTRE RESPECTE A  
L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ QUEDEN ESTABLIDES DE LA SEGÜENT 
MANERA:

- AVALUACIÓ: Per a la nota final es tindran en compte les notes de la primera i segona avaluació,
millorada o no pel treball de la tercera. La nota de la tercera només reflectirà si l’alumnat ha treballat 
o no durant el confinament.

*La tercera avaluació té un caràcter diferent i servirà per a millorar però no per a empitjorar els 
resultats obtinguts en les dues primeres avaluacions. Valorarà l'ACTITUD, ESFORÇ i TREBALL 
de l'alumnat durant l'ensenyament no presencial.

- PROMOCIÓ: L’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i cicles (de manera voluntària) i 2n de 
cicles i batxillerat (obligatòriament) es presentarà a l’avaluació extraordinària convocada en les 
dades establides al nou calendari adjunt (podrà ser presencial si les autoritats sanitàries així ho 
consideren).

Respecte als grups de 1r, 2n i 3r d’ESO i 1r d'FP Bàsica, com que no podem fer exàmens 
extraordinaris, l’equip educatiu decidirà quin alumnat promociona, amb algunes assignatures 
suspeses, en l’avaluació ordinària d’aquests grups.

* Es podrà promocionar de curs amb matèries no superades, però això no significa que estiguen 
aprovades. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

*Es podrà repetir curs, quan es donen les circumstàncies que marca la legislació vigent. Aquestes 
decisions seran preses pels   equips docents     de manera   col·legiada.

- TITULACIÓ: Titularà l’alumnat amb tot aprovat (en l'avaluació ordinària o extraordinària) i 
l’alumnat amb algunes assignatures suspeses (en l'ordinària o extraordinària), quan l’equip educatiu 
considere que ha adquirit els objectius generals i les competències bàsiques establides per a 
l’etapa.
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1r, 2n i 3r de l'ESO1r, 2n i 3r de l'ESO

No tindran aquest curs avaluació extraordinària.
Les avaluacions suspeses fins ara es poden superar en aquest tercer trimestre si s'aconsegueixen 
els criteris que cada matèria establlxca per a la seua recuperació. Cal seguir les indicacions del 
professorat.
Es podrà promocionar de curs amb assignatures avaluades negativament. Promocionar amb 
matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de 
reforç per a superar-les.
També és possible la repetició de curs en determinats casos, tal com marca la legislació.
Totes aquestes decisions seran preses, de manera col·legiada, pels equips docents de cada grup en 
l'avaluació final.

4t ESO4t ESO

Serà possible titular amb matèries no superades.
Després de l'avaluació final, els equips docents decidiran de manera col·legiada, l'alumnat que 
titula o que hauria de presentar-se a l'avaluació extraordinària.
Aquesta avaluació extraordinària té caràcter voluntari per a l'alumnat i no podrà empitjorar els 
resultats de l'avaluació final, però sí que millorar-los.
Convé insistir, especialment en 4 ESO, en la importància de millorar la nota final mitjançant la 
tercera avaluació i l'avaluació extraordinària, especialment en el cas dels qui tinguen pensat 
matricular-se en cicles formatius, atés que hi ha llistes d'espera i es decideix l'admissió per la nota 
en molts casos.

1r BATXILLAT1r BATXILLAT

Es podrà promocionar de curs amb matèries no superades.
Es manté l'avaluació extraordinària, que serà voluntària per a l'alumnat. Aquesta avaluació no 
podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí que millorar-los. Convé insistir,  en la 
importància de presentar-se als exàmens extraordinaris per aprovar les matèries no superades
Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de 
seguir programes de reforç per a superar aquestes matèries.
És important insistir que el treball, l'esforç i l’interès mostrats en aquesta tercera avaluació 
contribueixen a millorar la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les 
implicacions que té en la progressió dels seus estudis.

2n BATXILLERAT2n BATXILLERAT

Serà possible titular amb matèries no superades.
Es manté l'avaluació extraordinària, que serà obligatòria per a l'alumnat amb matèries no 
superades.
Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí que millorar-los.
L'alumnat que no titule, podrà optar per matricular-se el curs pròxim només de les matèries no 
superades o repetir el curs complet.
És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació 
contribueixen a millorar la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les 
implicacions que té en la progressió dels seus estudis.
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RESUM PER CURS I NIVELLS
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FPBFPB

Es valorarà l'evolució de l'alumnat en els dos primers trimestres, l'activitat desenvolupada 
en formació a distància i la seva actitud davant el treball.

L'avaluació final es conformarà a partir dels resultats de la primera i segona avaluació. La 
tercera avaluació, si escau, podrà millorar eixa nota.

L'alumnat de 2n de CFPB tindran convocatòria extraordinària.
No hi haurà convocatòria extraordinària en 1r de FPB.
Si l'alumnat promociona de 1r a 2n curs amb alguns dels mòduls no superats, haurà de 
recuperar els mòduls suspesos durant el curs següent.

També és possible la repetició de curs en determinats casos, tal com marca la legislació.
Les decisions d'obtenció de títol, així com del Graduat en ESO, s'adoptaran de manera 
col∙legiada i atenent la competència general del títol i les competències bàsiques 
establertes per a l’ESO.

CFGMCFGM

Es valorarà l'evolució de l'alumnat en els dos primers trimestres, l'activitat desenvolupada 
en formació a distància i la seva actitud davant el treball.

L'avaluació final es conformarà a partir dels resultats de la primera i segona avaluació. La 
tercera avaluació, si escau, podrà millorar eixa nota.

Per a l'alumnat de 1r i 2n de CFGM la convocatòria extraordinària serà de caràcter 
voluntari.

Si l'alumnat promociona de 1r a 2n curs amb alguns dels mòduls no superats, haurà de 
recuperar els mòduls suspesos durant el curs següent.

També és possible la repetició de curs en determinats casos, tal com marca la legislació.
A efectes de titulació, cada equip docent adoptarà la decisió atesos els principis generals 
d'adquisició de la competència general del títol i els objectius generals del cicle formatiu.

CFGSCFGS

Es valorarà l'evolució de l'alumnat en els dos primers trimestres, l'activitat desenvolupada 
en formació a distància i la seva actitud davant el treball.

L'avaluació final es conformarà a partir dels resultats de la primera i segona avaluació. La 
tercera avaluació, si escau, podrà millorar eixa nota.

Si l'alumnat promociona de 1r a 2n curs amb alguns dels mòduls no superats, haurà de 
recuperar els mòduls suspesos durant el curs següent.També és possible la repetició de 
curs en determinats casos, tal com marca la legislació.

L’avaluació final extraordinària per a 2n curs de GS tindrà un caràcter obligatori per a 
l’alumnat amb mòduls formatius no superats.

A efectes de titulació, cada equip docent adoptarà la decisió atesos els principis generals 
d'adquisició de la competència general del títol i els objectius generals del cicle formatiu.
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