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Aprovat en claustre el dia 5-09-16 
Aprovat en CE el dia 20-09-16 
 
 
ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l´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. 

4.8.1.1. Nombre d´avaluacions. 
Article 5.3 
Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del professorat 
del procés d´ensenyament cal fer almenys una sessió d´avaluació trimestral, a més de la sessió 
d´avaluació final extraordinària del mes de setembre. Normalment coincidiran la sessió 
d´avaluació del tercer trimestre del curs escolar amb la sessió d´avaluació final ordinària del 
mes de juny. 
 
A l’INS Vicenç Plantada s’han de fer les següents avaluacions: 
- avaluació inicial (finals d’octubre) 
- tres avaluacions trimestrals  
- avaluació final ordinària (juny) 
- avaluació final extraordinària (setembre) 
 
4.8.1.2. Avaluació Inicial 
Article 5.4 
L´avaluació inicial és prescriptiva a 1r i 4t de l´ESO i els centres poden optar per estendre-la als 
altres cursos de l´etapa. 
Article 5.6 
La persona tutora ha d’ aixecar acta del desenvolupament d´aquesta avaluació inicial, on es 
recollirà les valoracions i les decisions preses, i vehicular l´intercanvi d´informació amb les 
famílies. 
Article 24 
El format d´aquestes actes i la manera en què es traspassa la informació a les famílies són 
aspectes que ha de decidir cada centre en el marc de la seva autonomia. 
 
Article 11  
ORDRE 
EDU/295/2008 del 13 de juny 
11.1 Les qualificacions que cal usar són: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S) i 
insuficient (I). 
11.2. Aquestes qualificacions han d’anar acompanyades d’una qualificació numèrica entera (de 
1 a 10) 
 
L’avaluació inicial s’ha de fer als quatre cursos de l’ESO en una sessió d’avaluació formada per 
l’equip docent de cada grup i presidida pel tutor/a. 
El tutor/a de cada grup ha d’aixecar l’acta d’avaluació on hi ha de constar la signatura dels 
professors/es assistents, els acords presos de grup i els individuals de cada alumne/a. 
La comunicació dels resultats, que han de ser quantitatius, a les famílies s’ha de lliurar 
mitjançant un butlletí de notes. Per tal que el centre s’assabenti que les famílies han rebut les 
notes, l’alumnat tornarà un resguard signat pels pares.  
 
4.8.1.3. Avaluacions trimestrals 
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ORDRE 
EDU/295/2008, de 13 de juny 
Article 5 
Sessions d’avaluació 
5.1 La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, coordinada pel tutor/a, per 
intercanviar informació i prendre decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
5.2 També poden participar-hi altres professors amb responsabilitat de coordinació o que 
intervingui en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
5.6 El tutor o tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació, aixecar-ne acta, fer-hi 
constar els acords presos i vehicular l’intercanvi d’informació amb les famílies. 
 
Les avaluacions trimestrals s’han de fer als quatre cursos de l’ESO en una sessió d’avaluació 
formada per l’equip docent de cada grup i presidida pel tutor/a. 
 
El tutor/a de cada grup ha d’aixecar l’acta d’avaluació on hi ha de constar la signatura dels 
professors/es assistents, els acords presos de grup i els individuals de cada alumne/a. Aquesta 
acta s´ha de lliurar al director del centre, que és el responsable de la seva custòdia. 
 
La comunicació dels resultats, que han de ser quantitatius, s’han de comunicar  a les famílies  
mitjançant un butlletí de notes. Per tal que el centre s’assabenti que les famílies han rebut les 
notes, l’alumnat tornarà al tutor/a  un resguard signat pels pares.  
 
A la 2a i 3a avaluació s’ha de fer constar amb nota numèrica entera el resultat de les 
recuperacions de la 1a i 2a respectivament. Tots els professors estan obligats a fer activitats de 
recuperació (exàmens, treballs, etc). Les matèries que són acumulatives han de posar també 
nota numèrica a cada una de les recuperacions. 
 
En cas de falta d’assistència a un examen el protocol que s’ha de seguir és:  

1- El pare, la mare o tutor/a legal ha de trucar a primera hora al centre per justificar 
aquesta absència. 

2- El/la conserge ha d’avisar al tutor/a i al professor/a de la matèria per tal de tenir dret a 
realitzar l’examen posteriorment. 

3- Si no hi ha inconvenient per part del professor/a l’examen es realitzarà el primer dia 
d’incorporació de l’alumne/a. 

4- L’alumne/a en incorporar-se a l’aula ha d’ensenyar el justificant al professor/a i lliurar-
lo al tutor/a. 
 
 
4.8.1.3.1 Avaluació de pendents 
L’avaluació de pendents d’altres cursos de l’ESO es farà de la següent manera: 
a) Alumnes de 4t d’ESO amb pendents de cursos anteriors. 

 
La recuperació s’ha de fer conjuntament a la sessió  d ‘avaluació del segon 
trimestre del curs. Prèviament l’equip directiu planificarà les dates dels exàmens 
de recuperació de matèries pendents d’altres cursos. 
Matèries pendents no recuperades. (veure Avaluació final ordinària) 
 

b) Alumnes de 2n i 3r d’ESO amb pendents de cursos anteriors. (veure avaluació final 
ordinària) 
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Documentació :  
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4.8.1.4. Avaluació Final ordinària. 
Article 8 
Article 8.1 L´avaluació final ordinària s´ha de fer a cadascun dels quatre cursos de l´etapa. 
Article 8.2 En la darrera avaluació ordinària (juny), l´equip docent ha de valorar els resultats 
obtinguts per l´alumnat. 
Article 8.3 A partir de les avaluacions al llarg del curs i de les recuperacions, el professor/a de 
cada matèria ha d´atorgar a cada alumne/a una qualificació final d´avaluació ordinària, tenint 
en compte els criteris de cada matèria. 
Article 8.4 En cas que algunes matèries s´hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement, 
en les actes finals haurà de constar una qualificació específica de cada matèria. 
Article 8.5 En els tres primers cursos ha d´haver-hi una qualificació del bloc de matèries 
optatives. Aquesta qualificació s´ha d´obtenir com a mitjana aritmètica arrodonida fins les 
unitats de  la qualificació del treball de síntesi i la qualificació de les matèries optatives . 
Article 8.6 A les sessions d´avaluació final ordinària del mes de juny 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. 
Article 8.7 L´equip docent ha de prendre les decisions oportunes sobre els pas de curs o 
superació d´etapa. 
Article 8.8 Per als alumnes amb avaluació negativa en algunes matèries, els centres 
proposaran activitats de recuperació que s´han de realitzar durant l´estiu. Així mateix també 
poden proposar activitats de consolidació per als alumnes amb avaluació positiva. 
Article 8.9 Les famílies han de rebre informació escrita de l´avaluació ordinària de juny i per a 
l´alumnat amb matèries pendents aquesta informació ha d´incloure una referència explícita de 
les activitats de recuperació i a les proves extraordinàries de setembre. 
També s´ha d´informar a les famílies en el cas que es proposin activitats de consolidació. 
 
L’avaluació final ordinària s’ha de fer als quatre cursos de l’ESO en una sessió d’avaluació 
formada per l’equip docent de cada grup i presidida pel tutor/a amb la presència d’un membre 
de l’equip directiu amb veu però sense vot. 
El tutor/a de cada grup ha d’aixecar l’acta d’avaluació on hi ha de constar la signatura dels 
professors/es assistents, els acords presos de grup i els individuals de cada alumne/a. En 
aquesta acta hi han de constar també les activitats de recuperació obligatòries que els i les 
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alumnes han de realitzar durant l’estiu. Aquesta acta s´ha de lliurar al director, que és el 
responsable d ela seva custòdia. 
 
El professorat de cada matèria ha de donar el llistat d’alumnes que tenen la matèria pendent 
per setembre i una còpia de l’examen previst per setembre al cap de departament 
corresponent. El cap de departament ha de lliurar el llistat de pendents i la còpia de tots els 
exàmens a coordinació pedagògica al llarg del mes de juny. 
 
La comunicació dels resultats a les famílies, que han de ser quantitatius, s’ha de lliurar 
mitjançant un butlletí de notes. Per tal que el centre s’assabenti que les famílies han rebut les 
notes, l’alumnat tornarà un resguard signat pels pares. En aquest butlletí de notes hi han 
d’aparèixer les activitats que els i les alumnes han de realitzar durant l’estiu. 
 
Cal especificar que la matèria de Ciències naturals de 3r d’ESO està formada per dues 
assignatures (biologia i geologia i física i química) que s’imparteixen i avaluen durant tot el curs 
de forma independent però que a l’avaluació final ordinària s’ha de fer constar com una nota 
única de ciències naturals. En cas que se suspengui alguna de les dues assignatures a la final 
ordinària de juny, l’alumne/a només haurà de recuperar l’assignatura suspesa al mes de 
setembre (avaluació final extraordinària). 
 
 
4.8.1.5.Matèries pendents de cursos anteriors (2n , 3r i 4t) 
 
Pendents de 2n i 3r d’ESO 
 

- L’avaluació de les matèries a recuperar s’ha de fer conjuntament a la sessió d’ 
avaluació final ordinària del curs. Prèviament l’equip directiu planificarà les dates dels 
exàmens de recuperació de matèries pendents d’altres cursos durant el mes de juny. 
 

Pendents de 4t d’ESO 
Si els alumnes i les alumnes de 4t no recuperen les matèries pendents d’altres cursos al segon 
trimestre, la junta de l’avaluació final ordinària decidirà si l’alumne/a és prou madur/a i té les 
competències bàsiques per superar la matèria. 
La custòdia de dades (nom i qualificació) dels alumnes amb matèries pendents dels cursos 
anteriors és responsabilitat dels caps de departament. Aquestes dades hauran de constar en la 
memòria del departament que s’ha de lliurar a la coordinadora pedagògica a final de curs. 
 
 Matèries pendents del curs actual (1r a 4t d’ESO) 
 
Si durant el curs ha quedat algun trimestre per recuperar, els i les alumnes tenen l’oportunitat 
de presentar-se als exàmens de suficiència de juny.  
 
 
4.8.1.6. Avaluació Final extraordinària. 
Article 9.2  
Les proves extraordinàries les ha d´elaborar i qualificar el departament didàctic corresponent. 
La preparació i elaboració de les proves extraordinàries s´ha de realitzar abans del mes de juny. 
 

Article 10 
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Article 10.1  
En cadascun dels quatre cursos l´equip docent s´ha de reunir en una sessió d´avaluació final 
extraordinària. 
 
Article 10.2  
En el context de l´avaluació contínua, la qualificació final  extraordinària ha de ser el resultat 
global de la valoració de l´evolució de l´alumne/a durant el curs, de les activitats de recuperació 
de l´estiu i de la prova extraordinària. 
 

Article 10.3  
En la sessió d´avaluació  final extraordinària l´equip docent ha de prendre les decisions 
definitives respecte la superació de les matèries i decidir l´alumnat que finalment passa de curs 
o supera l´etapa. 
 
Article 10.5  
A les sessions d´avaluació final extraordinària 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. 
 

Article 12.4 

Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l´alumnat, excepcionalment, de manera 

raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l´equip docent pot acordar la superació 

d´alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l´alumne/a, 

l´anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els 

cursos posteriors. Per poder fer-ho cal el vot favorable d´un mínim de dos terços dels membres 

de l´equip docent presents a la sessió. El modificar la qualificació d´alguna matèria es pot 

aplicar tant en l´avaluació final ordinària com extraordinària, però es limita fins a un màxim de 

dues matèries en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d´un curs. La 

qualificació d´aquestes matèries serà de suficient i s´indicarà a l´acta amb un asterisc. 

DECRET PROVISIONAL 
/2015, de..., d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

Article 26 
Promoció  
1. En finalitzar cadascun dels cursos, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip 
docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció de l’alumnat. 
2. Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en totes les 
matèries, quan d’acord amb els criteris d’avaluació per cada matèria i curs, i la consideració de 
l’equip docent, s’han assolit els nivells competencials corresponents a cada curs de les matèries 
cursades, o bé quan es té avaluació negativa com a màxim en dues matèries, sempre que no 
siguin simultàniament dues de les següents: llengua castellana i literatura, llengua catalana i 
literatura i matemàtiques. 
3.De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en 
tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors (llengua castellana i literatura, llengua 
catalana i literatura i matemàtiques), sempre que l’equip docent consideri que l’alumne té 
bones expectatives de recuperació i que la promoció és positiva per a la seva evolució 
acadèmica; a més, se li han d’aplicar mesures específiques o extraordinàries. 
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4. Per a la promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents 
cursos són matèries diferents. 
8. L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins 
de l’etapa si no ha repetit a l’educació primària. 
 
Article 27 
Avaluació de quart 
1. Es considera que un alumne ha superat quart quan ha obtingut avaluació positiva en totes 
les matèries, i per tant ha assolit les competències de l’etapa, o quan tingui avaluació 
negativa com a màxim en dues matèries que no siguin simultàniament llengua castellana i 
literatura, llengua catalana i literatura i matemàtiques. 
3. De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades a quart curs si no ha repetit 
en cursos anteriors. 
 
L’avaluació final extraordinària s’ha de fer als quatre cursos de l’ESO en una sessió d’avaluació 
formada per l’equip docent de cada grup i presidida pel tutor/a amb la presència d’un membre 
de l’equip directiu amb veu però sense vot. 
 
El tutor/a de cada grup ha d’aixecar l’acta d’avaluació on hi ha de constar la signatura dels 
professors/es assistents, els acords presos de grup i els individuals de cada alumne/a. Aquesta 
acta s´ha de lliurar al director, que és el responsable d ela seva custòdia. 
 
Es procedirà a la modificació de la qualificació quan hi hagi acord positiu de les 2/3 parts dels 
membres presents que formin part de l’equip docent de l’alumne. La modificació es por aplicar 
a un màxim de 2 matèries (que no siguin simultàniament una instrumental). El vot de la 
persona tutora serà diriment en cas d’empat. Si l’alumne no es presenta a l’examen no se li 
podrà aplicar cap modificació de la qualificació 
 
La comunicació dels resultats a les famílies, que han de ser quantitatius, s’ha de lliurar 
mitjançant un butlletí de notes. Per tal que el centre s’assabenti que les famílies han rebut les 
notes, l’alumnat tornarà un resguard signat pels pares. 
 
Els caps de departament han de custodiar les dades (nom i qualificacions) dels alumnes amb 
matèries pendents. 
 
Pel que fa a la matèria de Ciències Naturals de 3r d’ESO, si un alumne/a suspèn una de les dues 
assignatures que la formen, la matèria quedarà suspesa i les dues assignatures quedaran 
pendents per al curs següent. 
 
4.8.1.7. Traspàs d´informació 
 

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. 

Article 3 

Els centres d´educació primària han de trametre als centres de secundària, a petició d´aquests, 

una còpia de l´historial acadèmic de l´alumne/a i l´informe individualitzat. 
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En els cursos 2008-09 i 2009-10 els alumnes que s´incorporen a ESO procedents del cicle 

superior d´educació primària han cursat estudis LOGSE, per la qual cosa no disposen d´informe 

individualitzat i en el seu historial acadèmic només consten qualificacions de cicle superior. Per 

compensar aquesta falta d´elements informatius, per a aquests alumnes els centres d´educació 

primària trametran, a més de l´historial acadèmic, una còpia de l´expedient acadèmic de 

l´alumne/a. 

El traspàs d’informació d’un curs a l’altre es fa al juny en el cas dels alumnes que han aprovat i 
al setembre en el cas dels alumnes que s’han presentat a l’avaluació extraordinària. 
Al mes de juny el coordinador de 1r d’ESO i el coordinador pedagògic del centre es reuniran en 
el marc del Seminari de Primària Secundària amb els tutors de 6è de primària per tal de fer 
efectiu el traspàs d’informació dels alumnes que comencin 1r d’ESO. 
En el cas dels alumnes de primer d’ESO la informació facilitada pel centre de procedència es fa 
servir per a elaborar els plans individualitzats (a partir d’ara PI), la valoració de l’avaluació 
inicial i la formació de grups. 
 
Al mes de juny, el centre organitzarà una reunió per tal que els tutors i tutores d’ESO puguin 
fer el traspàs d’informació als tutors del proper curs.  
 
Si per circumstàncies alienes al centre (canvi de professorat per trasllat, etc) al juny no es 
disposa dels tutors del proper curs, el tutor/a del curs que finalitza haurà d’omplir igualment el 
document de traspàs d’informació i acompanyar-lo dels documents pertinents, per tal que el 
traspàs es pugui fer efectiu al setembre. 
 
A primers de setembre, després de l’avaluació extraordinària, es tornarà fer una reunió de 
traspàs d’informació amb la finalitat de completar la que s’ha fet al mes de juny. 
En cas que el tutor/a finalitzi la seva estada al centre al mes de juny, ha de lliurar tota la 
documentació del traspàs al coordinador/a de nivell. 
 
En iniciar el curs cada tutor ha de convocar una reunió col·lectiva amb les famílies dels alumnes 
dels quals és tutor. L’objectiu és informar del funcionament del centre així com les 
característiques del nivell i la dinàmica del grup. 
 
A llarg del curs caldrà fer, com a mínim, una reunió individual amb cada una de les famílies per 
tal de fer el seguiment acadèmic de l’alumne. 
 
 
 
Documentació :  
Registre entrevistes famílies 
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4.8.1.8. Proves per a l´obtenció del Títol de Graduat 

Decret 13/2007, de 26 de juny, pel qual s´estableix l´ordenació dels ensenyaments de 

l´Educació Secundària Obligatòria. 

Article 20.3 

Els alumnes que en finalitzar l´etapa d´educació secundària obligatòria no hagin obtingut el 

títol de graduat, disposen de la convocatòria de les proves extraordinàries per a l´obtenció del 

Graduat en ESO. 

Els alumnes que en finalitzar 4t d´ESO no es treguin el títol de l´ESO i ja no tinguin la 

probabilitat de repetir de nou el curs podran obtenir el títol de graduat en ESO presentant-se a 

unes proves extraordinàries durant els dos cursos següents en haver finalitzat l´Educació 

Secundària Obligatòria. 

La secretaria del centre es posarà en contacte amb els alumnes que es puguin presentar a 

questes proves per tal que formalitzin la inscripció durant el segon trimestre del curs següent o 

els dos cursos següents, com a màxim, d´haver acabat 4t d´ESO. 

Les condicions per poder-se presentar són:  

- Tenir 18 anys o complir-los durant el curs corresponent.  

-Tenir 17 anys i contracte laboral en vigor.  

- Estar tramitant el permís de  treball. 

-Ser ex-alumne del centre. 

-Tenir suspeses un màxim de 5 assignatures a 4t d´ESO. 

L´ex-alumne inscrit en aquestes proves ha d´examinar-se de totes les matèries pendent i si les 

aprova obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria  i la capacitació per 

continuar els estudis de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà. 

 

Documentació :  
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Formulari de sol·licitud de prova extraordinària: 

 

 

Model de carta d’informació de laes proves extraordinàries: 
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Acta  de l’avaluació extraordinària: 
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Resguard de tramitació del títol de l´ESO 

 


