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CRITERIS DE PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

(LOMCE) 

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA DE CURS: 
 
Segons la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 d’octubre de 2020 per la qual 
s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes 
Balears per al curs 2020-2021 la comissió pedagògica del col·legi a s’ha reunit per decidir els següents criteris per a la 
promoció i permanència de curs a ESO. 
 
Els alumnes promocionaran de curs a la convocatòria ordinària de juny sempre que hagin aprovat tot o suspenguin 
com a màxim 2 matèries siguin les que siguin. En cas contrari hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de 
setembre per tal de recuperar les matèries suspeses. 
 
A la convocatòria extraordinària de setembre es seguirà el mateix criteri anterior. En cas contrari hauran de repetir el 
curs. 
 
En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les 
dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries 
d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.  
 

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. 

 
Els alumnes que, en finalitzar l’educació secundària obligatòria, hagin assolit els objectius d’aquesta etapa 
i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria. En cas contrari, i d’acord amb l’article 21 del Decret 34/2015, obtindran un certificat oficial.  
 
Els alumnes que hagin superat totes les matèries de l’educació secundària obligatòria obtindran el títol de 
graduat en educació secundària obligatòria. La proposta de títol s’ha de fer constar a l’avaluació final 
ordinària. 
 
Els alumnes que hagin suspès qualque matèria han de presentar-se a la convocatòria extraordinària de 
setembre per tal d’intentar recuperar-la, al setembre si l’alumne té suspeses un màxim de dues matèries 
siguin les que siguin al llarg de l’etapa obtindran el títol si no ha presentat abandonament de la matèria. 
 
En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix 
curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de 
l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs. 
 
Titulació dels alumnes que han cursat a quart d’ESO matèries amb adaptacions curriculars 
significatives (ACS) 
 
La proposta de titular aquests alumnes seguirà el mateix criteri que la resta llevat que no estaran subjectes 
a cap restricció quant a nombre de matèries amb ACS. 
 
Si l’alumne no té cap matèria suspesa i està en condicions d’obtenir el títol, la proposta de titulació s’ha de 
fer constar a l’avaluació final ordinària. 
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CRITERIS OBJECTIUS PER VALORAR L’ABANDONAMENT D’UNA ÀREA . 

                          

Aquets criteris es varen aprovar a la reunió de comissió pedagògica del 4 de novembre del 2020. 

Durant la primera i segona avaluació els professors valoraran l’actuació de l’alumne d’acord amb els 
criteris que a continuació s’exposen i així poder evitar avaluar-los negativament:  

 

 Absències /puntualitat, reiterades i/o injustificades durant el curs i que hagi fet difícil l’avaluació 
contínua. 

 La no presentació de treballs i tasques encomanades durant el curs. 

 No tenir o dur el quadern al dia de l’àrea o matèria. 

 No realitzar l’autocorrecció de les activitats que es realitzen en el quadern o no prendre notes , 
apunts d’exposicions ,suggeriments  o orientacions dels professors. 

 La passivitat o desinterès per l’àrea mostrant : actitud resistent  o negativa enfront del 
professor/a o bé enfront el treball en grup i/o individua. 

 Mostrar indiferència i rebuig enfront l’avaluació formativa menyspreant les orientacions del 
professor/a o no mostrant un progrès mínim  dels continguts assolits en moments anteriors . 

 No presentar-se a les convocatòries. 


