
 CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ CURS 201-2022 

 CRITERIS DE PROMOCIÓ  3r ESO 

 Convocatòria ordinària: AVALUACIÓ FINAL 

 Els  alumnes  que  en  la  convocatòria  ordinària  presenten  avaluació  positiva  a  totes  les  assignatures  i  hagin  aconseguit  els  objectius  generals  d'etapa  i  el 
 desenvolupament de les competències clau, promocionaran directament al curs següent. 

 Els  alumnes  que  en  convocatòria  ordinària  presenten  avaluació  negativa  en  una  o  dues  assignatures  (del  curs  actual  o  anteriors),  promocionaran  al  curs 
 següent. 

 Els  alumnes  que  en  convocatòria  ordinària  presenten  avaluació  negativa  en  més  de  dues  assignatures  (del  curs  actual  o  anteriors),  promocionaran  quan 
 l'Equip Docent de l'alumne així ho consideri tenint en compte: 

 - L'adquisició dels aprenentatges rellevants i imprescindibles per a la continuïtat del procés educatiu. (Objectius generals i competències clau) 
 - La seva progressió i evolució acadèmica 

 NO HI HA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE) 

 CRITERIS DE TITULACIÓ DE 4t ESO 

 Convocatòria ordinària: AVALUACIÓ FINAL 

 Els  alumnes  que  en  la  convocatòria  ordinària  presenten  avaluació  positiva  a  totes  les  assignatures  i  hagin  aconseguit  els  objectius  generals  d'etapa  i  el 
 desenvolupament de les competències clau, titularan. 

 Els  alumnes,  que  en  la  convocatòria  ordinària  presenten  avaluació  negativa  en  alguna  de  les  assignatures,  titularan  quan  l'Equip  Docent  de  l'alumne  així 
 ho considera tenint en compte: 
 - Que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seva avaluació. 
 - La consecució dels objectius generals de l'etapa i competències clau. 
 - La progressió de l'alumne i la seva evolució acadèmica 
 - Que la nota mitjana sigui igual o superior a 5.00 

 NO HI HA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE) 



 CRITERIS DE PROMOCIÓ 1r BATX 
 Convocatòria ordinària: juny 

 Els  alumnes  que  en  la  convocatòria  de  juny  presenten  avaluació 
 positiva  en  totes  les  assignatures,  promocionaran  directament  al 
 següent curs. 

 Els  alumnes  que  en  convocatòria  ordinària  presenten  avaluació 
 negativa  en  dues  assignatures  com  a  màxim,  promocionaran  al  curs 
 següent. 

 Els  alumnes  amb  assignatures  suspeses,  tant  si  promocionen 
 com  si  no  promocionen,  hauran  de  presentar-se  als  exàmens  de 
 les assignatures suspeses a la  convocatòria extraordinària  . 

 Convocatòria extraordinària: setembre 

 Els  alumnes  que  en  convocatòria  extraordinària  presenten  avaluació  negativa  en 
 dues assignatures com a màxim, promocionaran al curs següent. 

 Els  alumnes  que  promocionen  amb  assignatures  suspeses,  hauran  de 
 recuperar-les  durant el curs següent  en les diferents  convocatòries. 

 CRITERIS DE TITULACIÓ 2n BATX 
 Convocatòria ordinària: juny 

 Titularan els alumnes que presenten qualificació positiva en totes les 
 assignatures. 

 Els  alumnes  que  no  titulin  en  la  convocatòria  ordinària  hauran  de 
 presentar-se  als  exàmens  de  les  assignatures  suspeses  al  juny 
 (convocatòria extraordinària). 

 Convocatòria extraordinària: Juliol 
 La decisió de titulació dels alumnes amb una assignatura no superada, la 
 prendrà l'Equip Docent per consens amb les següents condicions: 

 - La consecució dels objectius generals de l'etapa i competències clau. 
 - Que l’alumne no tingui més d’un 20% de les sessions lectives de la matèria no 
 superada amb faltes d’assistència no justificades. 
 - Que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats 
 necessàries per a la seva avaluació, incloses les de la convocatòria 
 extraordinària. 
 - Que la nota mitjana de batxillerat sigui igual o superior a 5.00 

 APROVAT PEL CLAUSTRE EL 11 DE MAIG DE 2022 


