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1.- AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ALUMNAT 

En aquest punt es presenten les formes d’avaluació del centre de cada etapa educativa. 

L’avaluació és un element de formació i orientació a l’alumnat i a les famílies en la qual es 

valora tot el procés d’ensenyament –aprenentatge pel que fa a uns objectius plantejats. 

L’avaluació ha de ser continua, ja que d’aquesta manera es poden constatar els avenços i 

detectar dificultats, valorar i esbrinar les causes i prendre mesures necessàries a fi que 

l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge. 

 

“L’avaluació dels aprenentatges ha de ser continuada, formadora i formativa i 

s’organitza en avaluacions internes i externes al centre. Aquestes avaluacions han de 

donar informació del progrés dels alumnes i l’anàlisi dels processos i dels resultats ha de 

promoure els canvis adients per a la millora. L’avaluació en la seva perspectiva formativa 

constitueix un element fonamental del procés d’aprenentatge i permet a l’alumne fer-se 

protagonista de la seva formació.”1   

 

“El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat, el treball fet a classe i 

l’interès i l’esforç per progressar com els processos d’ensenyament emprats i la pròpia 

pràctica docent. Les famílies o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de 

l’alumnat i les decisions relatives al procés seguit per aquest, així com el seu progrés 

educatiu.  

 

Si el progrés de l’infant no és l’adequat, cal establir mesures de reforç per facilitar-li 

l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés 

educatiu.” 2 

 

Es poden diferenciar tres tipus d’avaluació: 

Avaluació inicial (diagnòstica): Es produeix a l’inici de l’assignatura, normalment durant 

la primera setmana de classe, i té com a principal objectiu identificar els coneixements 

previs de l’alumnat vers els continguts d’aprenentatge.  

 
1 DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària 
2 Currículum d’Educació Primària.  
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Avaluació continuada (formativa): Es dóna durant l’assignatura. L’objectiu és informar 

de l’evolució i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants per tal de poder oferir ajudes i 

flexibilitzar algunes decisions tenint en compte el ritme d’aprenentatge i les necessitats de 

cada alumne/a.  

 

Avaluació final (sumativa): Es produeix al final de l’assignatura. Es proposa comprovar 

si l’alumnat ha realitzat l’aprenentatge que s’havia planificat i que s’esperava que assolís.  

  

Pel que fa al compliment i assoliment dels hàbits, l’actitud i el comportament, queden 

reflectits al document Normes d’organització i funcionament. Annex 2 

 

1.1 Educació Infantil. 

Els criteris de correcció a l’Etapa de l’Educació Infantil s’utilitzen diàriament a l’hora 

d’avaluar a l’alumnat. Els docents sempre tenen en compte tres premisses 

imprescindibles: 

 

1. Els conceptes treballats. 

2. El traç que realitza l’alumne/a a l’hora de realitzar la feina (direccionalitat de 

la grafia, força emprada, control de la eina d’escriptura, pinça,..). 

3. La presentació i nitidesa a l’hora de presentar la feina. 

 

Per avaluar això ens guiem per una taula de qualificacions amb els següents colors: 

 

BLAU: Ho realitza correctament sense errors. 

VERD: Realitza esporàdicament alguna errada en la seva execució. 

GROC: Tot i cometre alguna errada és capaç de realitzar-lo per ell/a sol/a. 

VERMELL: No assolit o en procés, no ho fa ni amb l’ajuda de la mestra ni tot 

sol/a. 

 

Aquests colors anteriorment comentats es podran combinar entre ells (sempre amb 

l’anterior i posterior) per tal de poder avaluar el treball de l’alumne/a més acuradament. 

Durant el curs, s’avalua de la següent manera:  
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Avaluació inicial: La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell 

d’aprenentatge de cada alumne/a i detectar si s’escau de les possibles dificultats i donar 

pautes per superar-les. Aquesta avaluació es durà a terme les primeres setmanes del 

primer trimestre. Es realitza a partir de l’observació i la comunicació verbal.  

 

Avaluació intertrimestral: És un informe intern que s’entrega cap a la meitat del 

trimestre, el professorat realitzarà uns informes intertrimestrals on s’avaluarà l’alumnat fins 

a les hores. En aquest es comunica a les famílies dels progressos dels seus fills i filles, les 

notes de cada matèria i s’informa, sobretot, del ritme i els hàbits de treball, l’assistència a 

classe, fer les feines, portar el material, participació, relació amb els companys...  

 

Informes d’avaluació del trimestre: Aquest informe es lliura a l’acabar el trimestre i hi 

consten les notes de cada matèria. Amb una prèvia junta d’avaluació on el professorat 

reunit en claustre decideix conjuntament les qualificacions de l’alumnat.  

 

2.2 Educació Primària 

Abans de començar el curs s’ha de preveure la realització d’entrevistes entre el tutor/a del 

darrer curs i el tutor/a del nou curs, per tal de completar la informació sobre l’alumnat en 

relació amb els seus aprenentatges, informació rellevant...   

 

Tot el professorat a principi de cada tema i/o unitat s’informarà a l’alumnat dels objectius i 

de les modalitats d’avaluació. En l’avaluació es valoren procediments variats: activitats 

diàries, deures i treballs, l’actitud envers l’aprenentatge, participació, proves 

competencials, autoavaluacions, treball en grup... 

 

Així mateix, a partir de l’anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats 

de les proves d’avaluació facilitades pel Departament d’Ensenyament (Prova diagnòstica 

de 3r de Primària, Prova de Competències Bàsiques de 6è de Primària), es prendran, si 

escau, decisions de millora sobre els objectius, la gestió organitzativa i les estratègies 

d’ensenyament i aprenentatge.  

 

Durant el curs, s’avalua de la següent manera:  
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Avaluació inicial: La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell 

d’aprenentatge de cada alumne/a i detectar si s’escau de les possibles dificultats i donar 

pautes per superar-les. També, es tindrà en compte l’avaluació de les activitats de reforç 

fetes durant l’estiu que les corregirà el professorat del nou curs. Aquesta avaluació es 

durà a terme entre la segona i la darrera sessió del primer trimestre.  

  

Avaluació intertrimestral: és un informe intern que s`entrega cap a la meitat del 

trimestre, el professorat realitzarà uns informes intertrimestrals on s’avaluarà l’alumnat fins 

a les hores. En aquest es comunica a les famílies dels progressos dels seus fills i filles, les 

notes de cada matèria i s’informa, sobretot, del ritme i els hàbits de treball, l’assistència a 

classe, fer els deures, portar el material, participació, relació amb els companys...  

 

Informes d’avaluació del trimestre: Aquest informe es lliura a l’acabar el trimestre i hi 

consten les notes de cada matèria. Amb una prèvia junta d’avaluació on el professorat 

reunit en claustre decideix conjuntament   les qualificacions de l’alumnat.  

 

Cada assignatura s’avalua de la següent manera:  

 

Avaluació inicial (diagnòstica): Es produeix a l’inici de l’assignatura, normalment durant 

la primera setmana de classe, i té com a principal objectiu identificar els coneixements 

previs de l’alumnat vers els continguts d’aprenentatge.  

Avaluació continuada (formativa): Es dóna durant l’assignatura. L’objectiu és informar 

de l’evolució i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants per tal de poder oferir ajudes i 

flexibilitzar algunes decisions tenint en compte el ritme d’aprenentatge i les necessitats de 

cada alumne/a.  

Avaluació final (sumativa): Es produeix al final de l’assignatura i/o en acabar una unitat 

o tema per veure quins objectius ha assolit l’alumnat.   

 

En tots casos es dóna una avaluació continua i global ja que es va valorant cada dia tot 

el procés d’aprenentatge i totes les activitats que duu a terme tot l’alumnat al llarg del 

procés d’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació permet anar coneixent el nivell 
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d’aprenentatge de l’alumnat i valorar els seus  progressos i dificultats i permet replantejar-

se la necessitat d’introduir modificacions per garantir l’aprenentatge i l’assoliment dels 

objectius.  

  

 

Tipus d’activitats d’avaluació: 

 Activitats personalitzades. 

 Dades recollides per a l’observació per part del professorat. 

 Treballs en grup o individuals.  

 

És important informar prèviament a l’alumnat el tipus d’avaluació del tema/unitat.  També 

es pot avaluar en altres llocs, no només dins l’aula sinó en altres contextos on es pugui 

dur a terme activitats educatives: sortides...  

 

Durant tota l’avaluació s’ha de procurar que la correcció d’errors sigui una motivació per a 

millorar. A més a més, s’ha de promoure un seguiment continu del procés d’aprenentatge 

mitjançant l’avaluació continua i implicar l’alumne en la reflexió sobre l’evolució del seu 

procés d’aprenentatge.  

 

L’Equip Docent triarà les activitats avaluadores segons el grup amb el qual treballa. Triarà 

les activitats més adequades tenint en compte que aquestes, una vegada realitzades, i 

segons marca el Departament d’Ensenyament s’han de conservar en el centre, a 

disposició de futures consultes i inspeccions.  

 

Tot l’Equip Docent ha de tenir present a l’hora de corregir els criteris de correcció.  

 

A continuació es mostra la taula amb les qualificacions per a les llibretes, fitxes i treballs: 

 

Qualificacions Qualificació per colors 

Insuficient (I) Vermell 

Suficient (S) Groc 
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Bé (B) Verd-groc 

Notable (N) Verd 

Excel·lent (E) Blau 

 

 

Comissió d’avaluació 

Tal i com diu l’article 4 de l’Ordre EDU/296/2008 

“A cada cicle s’ha de constituir una comissió d’avaluació que s’ha de reunir, com a mínim, 

un cop per trimestre. La comissió d’avaluació, composta per l’equip docent de cicle, està 

presidida pel cap a la cap d’estudis... El cap d'estudis ha d’actuar com a secretari o 

secretària de la sessió i estendre’n una acta.  

 

Sessions d’avaluació:  

Els mestres hem d’analitzar el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i hem de 

garantir l’assoliment dels objectius que ens marca el currículum. Per aquest motiu és 

necessari establir espais de reunió i trobada per comentar els resultats obtinguts pel 

nostre alumnat i tots aquells aspectes relacionats amb el seu procés d’aprenentatge i 

poder així, establir totes les mesures de millora per garantir l’èxit escolar del nostre 

alumnat. Per optimitzar el temps de les reunions hem de trobar una forma pràctica, eficaç i 

útil.  

 

De cara al curs 2016-2017 les Juntes d’Avaluació es faran per etapes (infantil, primària i  

secundària) 

 

En aquestes sessions cada mestre ha d’aportar informació sobre el procés 

d’ensenyament/aprenentatge de les matèries que imparteix. Objectius, continguts, sistema 

d’avaluació i assoliments.  

 

Es tractaran sobretot els temes següents: dificultats en les àrees, casos problemàtics, 

com és el grup, actituds i hàbits, alumnes amb dictamen, alumnes amb PI. I es prendran 

decisions, acords i propostes de millora que s’hauran de complir en el següent trimestre.  
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Avaluació dels processos d’ensenyament/aprenentatge:  

A P5, al final de curs, es passaran unes proves internes per valorar la maduració de les 

cpacitats cognitives i la lateralitat per tal de comprovar l’assoliment del procés 

d’ensenyament/aprenentatge.  

 

A 1r de Primària es passaran proves de lateralitat només a aquell alumant que a P5 no la 

tenien definida i també al nou alumnat. Des de 2n fins a 6è de Primària, a principi de curs, 

es farà una avaluació de comprensió lectora i expressió escrita, càlcul i raonament.     

 

Amb l’alumnat on s’han vist més dificultats, es valorarà a final de curs tornar a passar la 

prova per veure l’evolució.  

 

Pel que fa a 3r i 6è de Primària,  a partir de les proves d’avaluació diagnòstica i les proves 

de competències bàsiques que marquen el Departament es realitzarà un anàlisi a fi 

d’aconseguir una millora en els ensenyaments i aprenentatges. 

A final de curs, l’equip docent realitzarà un anàlisi dels indicadors a fi d’aconseguir una 

millora en els ensenyaments i aprenentatges.  

 

 

 

 

 

La promoció: 

En finalitzar cada cicle, el professorat del grup prendrà les decisions oportunes sobre la 

promoció de cada alumne. Es tindrà en compte, de manera fonamental, l’opinió del 

professor tutor de l’alumne i de l’equip docent del cicle corresponent.  

 

És la junta d’avaluació (el claustre de professors) la que decideix la promoció o repetició 

de l’alumnat, segons:  

 Possibilitats cognitives de l’alumne. 

 Col·laboració de la família 
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 Ràtio dels grups. 

 Actitud de l’alumne. 

 Capacitat d’adaptació de l’alumne a un nou grup. 

 Vist i plau dels pares.  

 

Els criteris són els següents: 

 Si un alumne supera el curs en la seva totalitat, promociona al curs següent.  

 Al nostre centre no s’aconsella una repetició a Educació Infantil, a no ser que tots 

els condicionants educatius així ho aconsellin, i es disposi de l’assessorament de 

l’EAP, del mestre de NEE i del recolzament de la família.  

 Per als alumnes que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir la repetició 

de curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola vegada en tota l’Educació 

Primària.  

 Alumnes de Cicle Inicial que no superen quatre assignatures repetiran curs.  

 Alumnes de Cicle Inicial que no superen les competències bàsiques de lecto-

escriptura i matemàtiques necessaris per a la seva participació durant el cicle mitjà, 

el claustre de professors haurà de valorar la repetició de l’alumne/a amb un Pla 

Individualitzat o  amb les adaptacions necessàries perquè pugui assolir aquestes 

competències abans d’acabar el cicle  

 Alumnes de Cicle Mitjà i Superior que no superin tres assignatures repetiran curs.  

 Alumnes de Cicle Mitjà i Superior que no superen el nivell de les competències 

bàsiques en llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, necessari per a 

passar a cicle superior o a secundària, el professorat reunit, valorarà si l’alumne/a 

ha de romandre un any més en el cicle amb un pla individualitzat o amb les 

adaptacions necessàries perquè puguin assolir els objectius plantejats.  

 

L’equip docent, reunit en claustre, podrà decidir de manera excepcional la promoció 

d’aquell/a alumne/a amb tres assignatures suspeses. Aquesta decisió requereix del vot 

favorable de la majoria dels mestres. En cas d’empat, decidirà el tutor/a.  
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De manera excepcional, també, un alumnat podrà promocionar tot i tenir tres 

assignatures suspeses, sempre i quan l’equip docent valori: 

 Que l’alumne/a té bones expectatives per seguir el següent curs. 

 Que l’alumne/a té expectatives de recuperació. 

 Que la seva promoció serà favorable per la seva evolució personal i acadèmica. 

 

Tot aquell alumnat que sigui promocionat, caldrà establir les mesures educatives 

necessàries per afavorir l’assoliment dels objectius i els seus aprenentatges. Que 

poden ser: un pla individualitzat, reforços o canvi en les estratègies didàctiques.   

 

 Les qualificacions són les següents:  

 

Exàmens i informes/notes intertrimestrals i trimestrals  

Qualificacions Qualificació 

numèrica (sobre 4) 

Qualificació 

numèrica (sobre 10) 

No assolliment (NA) 1 0-4 

Assoliment satisfactori (AS) 2 5-6 

Assoliment Notable (AN) 3 7-8 

Assoliment Excel·lent (AE) 4 9-10 

 

 L’alumnat que tingui un pla individualitzat o dictamen, tindrà una frase en 

l’informe com: “Aquest alumne disposa d’un Pla personalitzat de treball i ha 

assolit o no ha assolit els objectius plantejats...”També caldrà posar la 

qualificació corresponent (Assoliment Suficient). 

 

 La nota final de cada cicle serà la mitjana aritmètica de la nota final dels dos 

cursos.  

 

És important tenir present que tot l’alumnat ha d’estar informat en tot moment del seu 

progrés per tal d’orientar el seu rendiment escolar cap a l’èxit i/o bé per poder prendre, 

amb l’ajut dels mestres, decisions per millorar. De la mateixa manera, les famílies tindran 
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informació sobre els processos d’aprenentatge dels seus fills. Tanmateix, rebran 

orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per poder aplicar.  

 

En el cas de que un alumne tingui un Pla Individualitzat, les famílies seran informades 

prèviament de la decisió dels mestres. Quan se’ls informi en reunió de la decisió presa per 

els mestres, els pares hauran de signar conforme estan d’acord el document on es 

reflecteixen els objectius del PI i els criteris d’avaluació. Ha de quedar clar si un PI pot 

conduir a la GESO (graduat) o no. 

 

1.3 Educació Secundària 

La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a 

mitjançant l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge 

amb l’avaluació contínua, comprovar els progressos de cada alumne i orientar el 

professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i les alumnes. 

 

Abans de començar el curs s’ha de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor/a del 

darrer curs de l’educació primària i el tutor/a del primer curs de l’educació secundària 

obligatòria, per tal de completar la informació sobre l`alumnat en relació amb els seus 

aprenentatges.  

 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’educació secundària 

obligatòria ha de ser continua i diferenciada segons les diferents matèries del 

currículum. És continua ja que té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i 

detectar les dificultats tan bon punt es produeixin. És diferenciada ja que s’han de 

constatar els avenços de l’alumnat en cadascuna de les assignatures. 

 

L’avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu. 

 

Seguim creient que és important que l’alumne combini el treball amb l’ordinador amb 

l’escriptura a mà. L’alumne disposarà de llibreta a totes les assignatures per poder copiar 

apunts i realitzar els exercicis corresponents. La presentació és un altre dels aspectes a 

valorar. No cal dir que som una escola que aposta per les noves tecnologies, la 
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digitalització de l’aula, la utilització d’ordinadors,... però no podem deixar de banda i 

oblidar la feina i l’escriptura a mà que potencia en l’alumne la cultura de l’esforç i de la 

constància, així com de la pulcritud i netedat.    

 

A principi de cada tema o unitat s’informarà a l’alumnat dels objectius a assolir, d’un en 

un. A mesura que es vagin assolint els objectius, s’aniran plantejant els següents. 

 

Cada llibreta tindrà una color diferent depenent de l’assignatura a la que pertanyi. 

Intentarem seguir amb els colors que utilitza cada matèria a primària.  

 

Avaluació intertrimestral: a la meitat del primer i del segon trimestre s’entregaran uns 

informes a les famílies on s’avaluarà a l’alumnat fins aquell moment. Aquestes 

avaluacions permeten tenir una fotografia de la situació de l’alumne (grau d’assoliment 

dels objectius, nivell de treball, comportament,...) que serveix per a es pugui redreçar o es 

pugui consolidar la línia a seguir. 

 

Avaluacions de trimestre: al final de cada trimestre i fruit de les decisions preses en la 

Junta d’avaluació corresponent es duran a terme els informes que s’entregaran a les 

famílies i que constaran de les notes i observacions referents a l’evolució de l’alumne 

durant el trimestre. 

  

Criteris d’avaluació 

La finalitat de l`avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a. 

 

Àmbits a avaluar 

Les àrees s’agrupen en àmbits (lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, 

d’educació física, de cultura i valors). Les àrees a avaluar, però, segueixen sent les 

mateixes que mostra el currículum. El canvi radica en que també s’han d’avaluar, a 

l’avaluació final, dos àmbits transversals: el digital i el personal i social. 
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Pel que fa al crèdit de síntesi de 1r a 3r ESO i el projecte de recerca de 4t, passen a 

ser matèries especials que no tenen qualificació específica. La seva valoració anirà a 

parar a d’altres àmbits. 

 

S’inclouran a les actes i es valoraran de la següent manera: 

No fet (NF) 

Fet (FT) 

Fet amb aprofitament (FA) 

 

També hi ha un canvi pel que fa a la manera de qualificar, que és molt semblant a la de 

primària. 

 

Qualificacions Qualificació numèrica 

No assoliment (NA) 1 

Assoliment satisfactori (AS) 2 

Assoliment Notable (AN) 3 

Assoliment Excel·lent (AE) 4 

 

 

L’avaluació de les diferents matèries es realitzarà en base a les competències bàsiques, 

segons indica el Decret 143/2007. La valoració del grau d’assoliment i la qualificació a 

final de curs han de ser el resultat de valorar l’evolució durant el curs de l’alumne i de les 

activitats proposades per millorar els nivells competencials no assolits.     

 

S’ha de programar, avaluar i gestionar l`aula tenint en compte la gran diversitat d’alumnes 

presents, i s’ha de preveure que no tots aprenen de la mateixa manera ni amb el mateix 

grau d’aprofitament. 

 

Els alumnes que ho requereixin, sempre després de les valoracions i proves necessàries, 

treballaran unes adaptacions internes curriculars concordants als diferents ritmes 

d’aprenentatge que els permetin assolir els objectius proposats per cadascun d’ells. Si no 
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s’assoleixen els objectius marcats, l’alumne no superarà dita fase i s’hauran de replantejar 

els objectius. 

 

En cas de que el nivell de l’adaptació aplicada estigui allunyat dels objectius de curs 

caldrà posar-ho en coneixement de la família. Ha de quedar clar si un PI pot conduir a la 

GESO (graduat) o no. 

 

Els alumnes nouvinguts, és a dir, noves incorporacions al sistema educatiu (NISE) estaran 

exempts durant un o dos anys (depenent de la procedència de l’alumne) de la matèria de 

Llengua Catalana i/o Castellana. No se’ls avaluarà de dites matèries. 

 

Paral·lelament es realitzarà un treball per part dels mestres d'Educació Especial a tots el 

nivells, des d'educació infantil fins a secundària. 

 

Promoció 

 

Els criteris de promoció a la ESO són els següents: 

 Si un alumne supera el curs en la seva totalitat, promociona al curs següent.  

 Un alumne pot repetir un curs només una vegada, si ha repetit una vegada a 

Educació Primària. 

 Un alumne no promociona si té qualificació negativa en més de dues matèries. 

Tampoc promocionarà si té qualificació negativa en dues matèries, i aquestes  

matèries són: llengua catalana, llengua castellana o matemàtiques, simultàniament.  

 Pot haver-hi casos excepcionals d'alumnes que no superin 3 matèries o que no 

superin 2 matèries que siguin les anteriorment comentades, però que siguin 

promocionats per decisió de la junta d’avaluació, sempre que no impedeixi a 

l’alumne seguir amb èxit el curs següent. 

 

 

Superació de l’etapa i títol de graduat en educació secundària obligatòria: 
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Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels 

àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. 

 

 L`equip docent, considerant la maduresa de l`alumne/a i els seu grau d'assoliment 

de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot 

decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, excepcionalment, tres 

matèries no superades, obtingui el títol.  

 

Càlcul de la qualificació mitjana: 

 De cada alumne/a que hagi superat l`etapa se n’ha de calcular la qualificació 

mitjana, que s’obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre 

cursos, que s’han de calcular sense decimals. El bloc de matèries optatives de cada un 

dels tres primers cursos de l’etapa té la consideració d’una sola matèria. 

 Com hem dit abans, el crèdit de síntesi i el projecte de recerca, no entren en 

aquesta mitjana. 

 

 

 

 

Reforç i recuperacions al llarg del curs 

Amb la finalitat de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir 

el procés educatiu amb èxit, el centre ha establert la realització d’activitats de recuperació 

després de cada avaluació. Les recuperacions de les primeres dues avaluacions es 

realitzen setmanes després de la seva finalització. La recuperació del curs sencer es farà 

a finals de juny, eliminant, d’aquesta manera, la recuperació al setembre. 

 

Recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors 

L’aprovació d’una àrea amb continuïtat (català, castellà, anglès, matemàtiques, socials, 

religió, educació física,...) implica l’aprovació automàtica d’aquesta mateixa àrea suspesa 

en els cursos anteriors.  

Les àrees sense continuïtat (biologia i geologia, física i química) han de superar-se 

individualment. 
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Mesures de suport i reforç en el pas de curs 

L’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent 

per a l`alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries. 

 

Pels alumnes que no passin de curs s’ha de fer un pla específic personalitzat, orientat a 

superar les dificultats detectades al curs anterior. 

 

A partir de l’anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats de les proves 

d’avaluació facilitades pel Departament d’Ensenyament (Prova de Competències 

Bàsiques de 4rt ESO), es prendran, si escau, decisions de millora sobre els objectius, la 

gestió organitzativa i les estratègies d’ensenyament i aprenentatge.  

 

Orientació final d’etapa 

En finalitzar l’educació secundària obligatòria el centre ha d’elaborar un document 

orientador per a l’alumne o alumna sobre les opcions més adequades per al seu futur 

acadèmic i professional, que ha de tenir caràcter confidencial i el seu contingut no pot ser 

prescriptiu. 


