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Promoció i permanència Batxillerat (LOMCE) 
 

Segons la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’octubre de 2020 per 
la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears 
per al curs 2020-2021 la comissió pedagògica del col·legi s’ha reunit per decidir els següents criteris per a 
la promoció i permanència de curs a Batxillerat. 

 
Promoció i permanència  
1. Els alumnes promocionen del primer al segon de batxillerat quan hagin superat totes les 
matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim tant a la 
convocatòria ordinària com a l’extraordinària. En tot cas, s’han de matricular al segon curs de 
les matèries pendents de primer. Els centres docents han d’organitzar les conseqüents 
activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.  
 
2. Sense superar el termini màxim per cursar el batxillerat, els alumnes que cursen el batxillerat 
en règim ordinari poden repetir cada un dels cursos del batxillerat una sola vegada com a 
màxim, si bé excepcionalment poden repetir un dels cursos una segona vegada, amb l’informe 
previ favorable de l’equip docent.  
 
Titulació 
 Per obtenir el títol de batxiller a la convocatòria ordinària de juny és necessària l’avaluació 
positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat. 
Com a excepció, aquest curs, a la convocatòria extraordinària de setembre podran titular 
aquells alumnes que no hagin superat un màxim de dues matèries tenint en compte totes les 
matèries del batxillerat. Per tal de poder aplicar aquest darrer criteri és imprescindible que 
l’alumne tengui una mitjana de batxillerat igual o superior a 5. 
 Els alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de 
tècnic dels ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries de llengua 
catalana i  I literatura I i II i les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de la modalitat 
de batxillerat que hagin triat obtenen el títol de batxiller a proposta del centre on han cursat 
aquestes matèries. 
 


