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1. Introducció i referents normatius 

 

Els principals objectius d’aquest document són concretar determinats aspectes de la 
normativa vigent així com establir alguns criteris específics del nostre centre, en  
qüestions relatives al desenvolupament de les sessions d’avaluació finals, les proves 
extraordinàries, els procediments de recuperació de les matèries, el pas de curs i la 
superació de l’etapa. 
 

El referents normatius que s’han tingut en compte en el moment de redactar aquest 
document són: 

● ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març de modificació de l’ORDRE EDU/295/2008. 

● ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

 
 
 

2.  Avaluació final ordinària (mes de juny) 
 

1. Normalment coincidiran la sessió d’avaluació del tercer trimestre del curs escolar amb 
la sessió d’avaluació final ordinària del mes de juny. 

 

2. Prèviament a la realització de la sessió d’avaluació final, els professors hauran 
d'introduir la seva proposta de qualificacions finals en el sistema gestió acadèmica. Tot 
el professorat haurà de posar el màxim esforç per comunicar aquestes notes amb la 
màxima puntualitat. Això permetrà als tutors planificar de manera acurada la sessió 
d’avaluació final. 
 

3. Tenint en compte que a l’avaluació final ordinària de 4t d’ESO del mes de juny s’han 
de prendre decisions que afecten l’accés de l’alumnat als estudis postobligatoris, es 
realitzarà una preparació específica d’aquesta sessió d’avaluació. En aquest sentit, 
l’equip de tutors i el coordinador/a del nivell es reuniran abans de la sessió d’avaluació 
final ordinària per revisar els resultats obtinguts pel alumnes en les diferents matèries 
amb l’objectiu de detectar i analitzar els casos que puguin plantejar les situacions més 
sensibles (alumnes amb una o dues matèries no superades, alumnat que hagi 
manifestat que vol cursar determinats cicles formatius de difícil accés, etc.). Els tutors 
recopilaran la informació més rellevant sobre la situació particular d’aquests alumnes i 
la presentaran a la sessió d’avaluació per contribuir a facilitar la decisió definitiva del 
professorat pel que fa a la qualificació final de les matèries no superades. 

 

4. A les sessions d’avaluació final ordinària del mes de juny i a la extraordinària del mes 
de setembre s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l’equip 
directiu a fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents 
grups del centre. 
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3. Activitats de recuperació i activitats de consolidació dels  aprenentatges (estiu) 

1. Per a l’alumnat que hagi obtingut avaluació negativa en algunes matèries després de 
l’avaluació final ordinària del mes de juny, els departaments didàctics proposaran 
activitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg de l’estiu.  

 

2. Les famílies rebran informació escrita sobre els resultats de la qualificació final de 
l’avaluació ordinària del mes de juny. Per a l’alumnat amb matèries no superades 
aquesta informació ha d’incloure una referència explícita a les activitats de recuperació 
que es proposen i a les proves extraordinàries a què s’ha de presentar. Al nostre 
centre tota aquesta informació es farà constar en el butlletí de notes de l’avaluació final 
ordinària.  

 

3. Així mateix, el centre podrà proposar activitats de consolidació dels aprenentatges per 
a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. En aquest cas també s’ha 
d’informar a les famílies. Aquesta informació serà facilitada a través del portal web de 
l’institut. 

 

4. Proves extraordinàries d’avaluació (setembre) 
1. El centre organitzarà proves extraordinàries d’avaluació en els primers dies del mes de 

setembre, d’acord amb les dates que determini el calendari escolar anual. 
 

2. Les proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el 
departament didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums dels 
quals són responsables. La preparació i elaboració de les proves extraordinàries s’ha 
de realitzar abans de finals del mes de juny. 
 

5. Avaluació final extraordinària (setembre) 

1. Després de les proves extraordinàries, l’equip docent s’ha de reunir en una sessió 
d’avaluació final extraordinària. 

 

2. En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària de les matèries 
no superades a l’avaluació final ordinària ha de ser el resultat global obtingut a partir 
de: 
a. la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el curs 
b. les activitats de recuperació que s’hagin proposat realitzar a l’estiu 
c. la prova extraordinària. 

 

3. Tots els departaments didàctics inclouran en les seves programacions, en l’apartat 
corresponent al procediment de recuperació de la matèria, quin pes tenen en el càlcul 
de la qualificació final extraordinària les activitats de recuperació d’estiu i la prova 
extraordinària. També caldrà informar l’alumnat d’aquest aspecte quan es lliurin les 
activitats de recuperació. 

 

4. En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada 
alumne/a, l’equip docent ha de prendre les decisions definitives respecte a la 
superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment passa de curs o supera 
l’etapa. 
 

5. En el cas d’alumnes amb matèries no superades a l’avaluació final extraordinària, 
l’equip docent pot decidir la superació de fins a dues matèries amb avaluació negativa. 
Els criteris a seguir per l’equip docent en el moment de decidir la modificació de les 
qualificacions de matèries no superades són els indicats en l’apartat següent. 
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6. Modificació de les qualificacions de matèries no superades 

 

1. Segons la normativa vigent, la decisió de l’equip docent de modificar la qualificació 
d’alguna matèria es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la 
extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser 
objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg 
d’un curs escolar.  

 

2. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació 
amb un asterisc. 

 

3. La modificació de les qualificacions de matèries no superades (aprovats per junta) es 
realitzarà  de manera excepcional i quan sigui necessari per fer efectives les decisions 
sobre el pas de curs  o  superació de l’etapa de l’alumnat. 

 

4. De manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot 
acordar la modificació de la qualificació d’una o dues matèries no superades, tenint en 
compte: 

a. la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a 
b. l’anàlisi global dels seus aprenentatges 
c. les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos o estudis posteriors 

 

5. Segons criteri del nostre centre, a més dels aspectes indicats en el punt anterior, per 
decidir la modificació de la qualificació d’alguna matèria no superada, és condició 
necessària que l’alumne/a no hagi abandonat les matèries en qüestió. Això implica que 
l’alumne/a: 

6. No acumula faltes d’assistència injustificades en les classes de les matèries no 
superades. A més a més, no haurà de tenir cap amonestació per absències 
injustificades en el conjunt de les matèries. 

7. S’ha presentat a les diferents proves d’avaluació i/o recuperació plantejades al llarg del 
curs i ha mostrat uns nivells mínims pel que fa a la preparació de les mateixes.  

8. No ha evidenciat una evolució molt negativa al llarg del curs en quant a  esforç, 
dedicació i actitud davant la matèria. Per valorar aquests aspectes es tindrà en compte 
si l’alumne/a ha realitzat i presentat la major part dels treballs proposats pel 
professor/a i que aquests treballs mostren un nivell suficient d’elaboració pròpia i 
dedicació personal. 

 

9. Segons acord de centre, a les avaluacions finals ordinàries del mes de juny de 1r, 2n i 
3r d’ESO l’equip docent no es plantejarà la modificació de qualificacions de matèries 
no superades (no s’aprovaran matèries per junta, amb asterisc). Per altra banda, en la 
junta d’avaluació final ordinària de 4t d’ESO  l’equip d’avaluació, a proposta dels tutors, 
podrà decidir la modificació de la qualificació de fins a dues matèries no superades en 
aquells casos d’alumnes amb una orientacio d’estudis postobligatoris que justifiqui 
aquestes decisions (CFGM de dificil accés, batxillerat artístic, etc.). En tot cas 
s’aplicarà el criteri de no modificar les qualificacions de matèries no superades en cas 
que l’alumne hagi abandonat la matèria (criteris 6.5.a, b i c). 

 

10. La modificació de les qualificacions es podrà decidir per unanimitat o per votació. En 
aquest cas cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels   membres de l’equip 
docent presents en la sessió.  
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7. Pas de curs 
 

1. L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries 
cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim.  

 

2. L’alumne/a ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. 
 

3. Excepcionalment, l’equip docent  pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb 
tres matèries suspeses quan es consideri que: 

a. això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent 
b. té expectatives favorables de recuperació 
c. aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica 
d. no ha abandonat les matèries no superades. 

 

Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip 
docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor/a serà diriment. 
 

8. Superació de l’etapa i títol de graduat en ESO 
 

1. L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de graduat/da en 
ESO.  
 

2. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat/da en ESO cal haver assolit la 
capacitat d’utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials a Catalunya. 

 

3. L’equip docent pot decidir que un alumne/a que té una o dues i, excepcionalment, tres 
matèries no superades, obtingui el títol. Per prendre aquesta decisió cal el vot 
favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents. 
 

4. En el moment de decidir la superació de l’etapa per part d’alumnes amb una, dues o 
tres matèries no superades l’equip docent tindrà en compte els criteris següents: 
a. la maduresa de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques 
b. les seves possibilitats de progrés en estudis posteriors 
c. el no abandonament de les matèries no superades  

 

9. Pas de curs i superació de l’etapa de l’alumnat que segueix plans individualitzats 
 

1. L’alumnat amb necessitats educatives (NEE) per als quals les adaptacions 
incorporades en la programació ordinària de l’aula i les mesures de reforç habituals 
resultin insuficients, comptarà amb un pla individualitzat (PI) elaborat per l’equip docent 
amb la coordinació del tutor/a del grup. 

 

2. A efectes de pas de curs, els alumnes nouvinguts i/o amb NEE que han seguit un PI 
seran escolaritzats el curs següent en el nivell que decideixi l’equip docent atenent a la 
proposta educativa formulada en el corresponent PI. 

 

3. En el cas d’alumnes amb NEE que presentin un nombre important de matèries no 
superades en l’avaluació final extraordinària i que, pel motiu que sigui, encara no 
disposin d’un PI, l’equip docent pot valorar la conveniència del seu pas al curs 
següent. En aquests casos, s’haurà de fer constar en l’acta d’avaluació final l’acord 
segons el qual aquesta promoció està condicionada a l’elaboració d’un PI per a 
l’alumne/a en qüestió a principis del següent curs. 
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4. En el moment de decidir la superació de l’etapa de l’alumnat de 4t d’ESO que hagi 
seguit un PI, l’equip docent tindrà com a referent l’assoliment de les competències 
bàsiques, els objectius generals de l’etapa i també els criteris d’avaluació i promoció 
específics del PI de l’alumne/a.  
 

5. En les actes finals d’avaluació constarà que la decisió sobre el pas de curs o la 
superació de l’etapa per part de l’alumne/a s’ha pres tenint en consideració els criteris 
d’avaluació i promoció específics previstos en el seu PI. 

                     
            
10.  Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors 

 

1. La normativa vigent (Ordre EDU 285/2009, article 13) estableix mesures de reforç i 
suport durant el curs següent pels alumnes de promocionin amb matèries suspeses 
del curs anterior. En el cas del nostre centre, els coordinadors, els tutors i, si escau, 
l’equip docent, acordaran les mesures de reforç i suport que rebrà cada alumne/a en 
funció dels recursos personals i organitzatius disponibles (agrupaments flexibles, 
matèries optatives de reforç, assignació de l’alumne/a al grup de reforç dels 
desdoblaments, activitats extraescolars d’estudi assistit, etc.). 
 

2. Procediment general de recuperació. Pel que fa a la recuperació de les matèries 
pendents de cursos anteriors en general se seguirà el següent procediment, adoptat 
per acord de la majoria dels departaments didàctics: 
 

a. L’alumne/a recuperarà la matèria pendent del curs anterior si obté una qualificació 
positiva (mínim un 5) en la mateixa matèria en l’avaluació final ordinària o 
extraordinària del curs següent. 
 

b. Determinades matèries poden requerir també la presentació d’un treball de 
recuperació per part de l’alumne/a. Les matèries que així ho requereixin hauran de: 

● Informar per escrit abans de finals del mes de setembre a la direcció del 
centre sobre el calendari de lliurament dels treballs de recuperació per part 
de l’alumnat. 

● Informar els alumnes amb la matèria pendent sobre el contingut del treball 
de recuperació, els criteris d’avaluació del treball i la data de lliurament. 

● Incorporar aquest aspecte en les seves programacions didàctiques  indicant-
hi els criteris per a la correcció i qualificació del treball de recuperació. 

 

c. La nota de recuperació atorgada a l’alumne/a serà un cinc. 
 

d. En el cas d’alumnes de 2n o 3r d’ESO que promocionin al curs següent acumulant 
matèries pendents de diferents cursos anteriors, podran recuperar aquestes 
matèries si obtenen una qualificació positiva en l’avaluació final (ordinària o 
extraordinària) del següent curs. En cas que el departament didàctic  així ho 
estableixi en les seves programacions, aquests alumnes també hauran de lliurar un 
treball de recuperació.  
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e. Si un alumne/a promociona amb una matèria pendent que no cursarà durant l’any 
següent, perquè la matèria no forma part de l’oferta curricular d’aquell nivell o per 
tenir caràcter optatiu, l’estudiant haurà de realitzar un treball de recuperació de la 
matèria pendent. En aquest cas s’ha de seguir el que s’indica a l’apartat 10.2.b)  
 

3. Procediments específics de recuperació. Aquells departaments didàctics que 
acordin modificacions del procediment general de recuperació de matèries 
pendents establert en el punt anterior o que decideixin seguir un procediment de 
recuperació propi hauran de: 

a. Fer constar aquests acords en el llibre d’actes del departament didàctic. 
b. Incloure la descripció del procediment de recuperació en les programacions 

de les matèries dels diferents nivells. 
c. Informar per escrit a principis de curs (abans de finals del mes de setembre) 

a la direcció del centre sobre el calendari i horari de les proves de 
recuperació previstes.  

d. Informar l’alumnat amb la matèria pendent sobre el contingut de la prova i/o 
el treball de recuperació així com de la data i horari de realització. 

e. Fer-se càrrec de l’organització de les activitats de recuperació específiques 
que hagi acordat el departament. 

 

4. Matèries optatives i treball de síntesi. En els tres primers cursos de l’etapa, per a 
cada alumne/a l’equip docent atorga una qualificació del bloc de matèries optatives. 
Aquesta qualificació s’obté com a mitjana aritmètica arrodonida fins les unitats de la 
qualificació del treball de síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada pels 
professors de les matèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg del curs, de 
l’altra. Per aquest motiu no s’ha establert un procediment específic de recuperació 
per a les matèries optatives. 

 

5. En cas que la qualificació negativa d’algunes matèries pendents de cursos 
anteriors     impedeixi la promoció de l’alumne/a al curs següent o l’obtenció del títol 
de  graduat de secundària, en la sessió d’avaluació final l’equip docent podrà 
acordar la modificació de la qualificació d’aquestes matèries pendents, d’acord amb 
els criteris establerts al capítol 6 d’aquest document. 

 

6. Informació als alumnes i a les famílies: procediment i calendari 
a. Abans de finals de setembre els departaments didàctics hauran de comunicar a 

direcció el calendari i l’horari de les proves de recuperació de matèries pendents 
que tinguin previst realitzar al llarg del curs. També hauran d’informar, si escau, de 
la data de lliurament dels treballs de recuperació. 

 

b. Durant la primera setmana d’octubre es farà públic al plafó d’anuncis de la 
secretaria del centre el calendari amb les dates de realització de les proves de 
recuperació de matèries pendents de cursos anteriors i de lliurament dels treballs 
de recuperació. Aquest calendari també es podrà consultar a través del portal web 
del centre (Alumnat > Alumnat ESO). 

 

c. Durant el mes de setembre la coordinació de l’etapa elaborarà les llistes amb 
l’alumnat dels diferents nivells d’ESO que tingui matèries pendents de cursos 
anteriors. Aquestes llistes es penjaran en el curs de moodle Professorat > Equips 
docents i tutors ESO perquè puguin ser consultades pel professorat i els tutors.  
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d. Abans de finals del mes d’octubre el professorat de cada matèria informarà 
l’alumnat amb matèries pendents sobre el procediment de recuperació que ha de 
seguir (contingut de la prova de recuperació i/o del treball de recuperació, 
calendari, horari, etc.) i vetllarà perquè l’alumnat afectat anoti aquestes 
informacions en la seva agenda escolar. 

 

e. Abans de la finalització del primer trimestre els tutors avisaran els alumnes 
implicats i les seves famílies perquè consultin la informació relativa al calendari de 
recuperació de matèries pendents de cursos anteriors que s’haurà fet pública al 
plafó d’anuncis de secretaria i al curs de moodle “Alumnat d’ESO”. 

 
 

7. Gestió acadèmica de les qualificacions 

 

a. El cap de departament serà l’encarregat de facilitar als coordinadors dels nivells la 
relació amb les qualificacions obtingudes pels alumnes durant el procés de 
recuperació de les matèries pendents dels cursos anteriors. Aquesta informació 
s’haurà de lliurar abans de la realització de les juntes d’avaluació final ordinària del 
mes de juny. 
 

b. Els coordinadors dels nivells seran els responsables de la introducció d’aquestes 
qualificacions en l’aplicatiu de gestió acadèmica. 

 
 
 

11. Recuperació de matèries al llarg del curs  
 

Els departaments didàctics han de fer constar en les seves programacions el procediment 
que hagin acordat per recuperar les matèries, tant al llarg de curs (avaluacions trimestrals) 
com a final de curs (avaluació final ordinària). Durant els primers dies de classe el 
professorat de la matèria haurà d’informar l’alumnat sobre aquest procediment de 
recuperació. 
 

En el cas de les matèries que realitzin activitats de recuperació de trimestres suspesos al 
llarg del curs, les notes dels trimestres recuperats seran introduïdes pel professor de la 
matèria en el sistema de gestió acadèmica coincidint amb les  juntes d’avaluació del 
segon i tercer trimestres.  


