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ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determina el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del 
batxillerat. 
La llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 36 estableix el marc de 
l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat de batxillerat. 
El decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat, determina els principis i característiques de l’avaluació i promoció de l’alumnat 
d’aquesta etapa educativa. 
4.8.2.1. Nombre d´avaluacions. 
Article 9.  
Article 9.1  
La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, presidida i coordinada pel tutor/a, amb la 
finalitat d’intercanviar informació i adoptar decisions sobre el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat. A la decisió sobre l’avaluació de cada alumne hi han d’intervenir els professors/es de 
les matèries que hagi cursat l’alumne. 
Article 9.2 
Cal fer almenys una sessió d’avaluació trimestral. 
Article 9.3 
En el primer trimestre del primer curs, a més de la sessió preceptiva indicada en el punt 
anterior, cal fer una avaluació inicial. 
 
A l’INS Vicenç Plantada hem de fer les següents avaluacions de batxillerat: 

- avaluació inicial 1r de batxillerat (finals d’octubre) 
- tres avaluacions trimestrals a 1r i 2n de batxillerat 
- avaluació final ordinària 

 a 1r de batxillerat al mes de juny  
 a 2n de batxillerat durant el maig 

- avaluació final extraordinària  
a 1r  de batxillerat al setembre 
 a 2n de batxillerat al juny 

 
4.8.2.2. Avaluació Inicial i trimestral 
 
Article 9.4 
En les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar les decisions que consideri pertinents 
respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
 
Article 9.5 
El tutor/a ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, estendre 
acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos. El vot del tutor/a és diriment 
en cas d’empat. 
 
Article 24:  
Article 24.1 
El centre educatiu, per mitjà d´informes escrits, entrevistes individuals i reunions col·lectives, ha 
d´establir una comunicació periòdica amb els pares de l´alumnat que sigui menor d´edat per tal 
de mantenir-los informats del procés d´ensenyament i aprenentatge i l´avaluació. 
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Article 24.2 
El tutor/a ha d´informar per escrit l´alumnat i, en cas que siguin menor, als seus pares, almenys 
un cop per trimestre, després de cada sessió d´avaluació. 
 

4.8.2.2.1 Avaluació inicial 
L’avaluació inicial es duu a terme a finals d’octubre amb entrega de butlletí de notes (que en 
totes les avaluacions és l’informe escrit que reben les famílies) a 1r de batxillerat. A 2n no es fa 
avaluació inicial ja que a 2n de batxillerat els trimestres s’escurcen degut a que el curs acaba 
abans per poder preparar  les proves d’accés a la universitat.  
 
A banda de la utilitat orientadora que té aquesta avaluació per a l’alumnat, la preavaluació 
hauria de servir també per detectar possibles errors d’ubicació de l’alumnat en les matèries. 
Per això és molt important que totes les anomalies que es detectin  abans i després de la junta 
d’avaluació es facin arribar a secretaria que en prendrà nota i farà (quan el programa ho 
permeti) els canvis oportuns.  

     
4.8.2.2.2 Avaluacions trimestrals 

 
1a Avaluació i 2a Avaluació. Es duen a terme en acabar el 1r i 2n trimestre respectivament, en 
el cas de 1r de batxillerat coincidirà amb les avaluacions de l’ESO i els CFGM. En el cas de 2n de 
batxillerat i CFGS els trimestres es configuraran d’acord al calendari de les PAU.  
Aquestes dues avaluacions, requereixen de la reunió de l’equip docent en Junta d’avaluació 
amb la corresponent entrega de butlletins.  
3a Avaluació. Correspon a la qualificació que l’alumne ha obtingut de les matèries al llarg del 
tercer trimestre. Les notes de la 3a avaluació no han de ser obligatòriament les mateixes que 
les de la final ordinària de juny. Tant a 1r com a 2n de batxillerat, no es farà junta d’avaluació 
presencial, ja que la final ordinària es duu a terme al cap de pocs dies. Tot i així, s’entrega 
butlletí de notes per tal que l’alumnat i les seves famílies coneguin els resultats. 
 
Documentació :  
Donat que actualment el programa Saga no permet l’entrada de notes per part dels professors 
de matèria, les notes es posaran en un excel(1) compartit amb tot el professorat via drive. El 
responsable de l’edició i el tractament de l’excel serà el coordinador de batxillerat. 
 
El tutor imprimirà el full corresponent que servirà com a acta de la reunió d’avaluació, 
juntament amb l’acta (2) que recull els comentaris de la reunió de la Junta. Un cop feta 
l’avaluació, el full excel es donarà a secretaria que ho posarà al SAGA. Els canvis que es puguin 
donar en la reunió d’avaluació, es poden també canviar en el propi document drive. 
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( 1 ) Model  excel: 
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(2) Model acta reunió Junta avaluació 
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4.8.2.4. Avaluació Final ordinària 
Article 10:  
Article 10.1 
El professor/a de cada matèria és qui decideix, al final de curs, si ha superat els objectius. 
 
Article 10.2 
Els resultats de l´avaluació de cada matèria s´han d´expressar mitjançant qualificacions 
numèriques de zero a deu sense decimals. 
 
Article 10.3 
En el cas de matèries amb continuïtat en els dos cursos, l´alumnat que tingui cursada i no 
superada la matèria del primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. En cas 
que, a causa d´un canvi de matèria o de modalitat autoritzat per la direcció del centre o perquè 
l´alumne s´hagi incorporat al batxillerat en el segon curs, no hagi cursat la matèria de primer 
curs, sí que podrà ser qualificat de la matèria de segon curs. 
 
Article 10.4 
A la sessió d´avaluació final de cada curs hi ha de ser present, amb veu i sense vot, un membre 
de l´equip directiu. 
 
Article 14:  
Article 14.1 
Els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat reben el títol de batxillerat. 
 
Article 14.2 
L´alumnat que finalitza els ensenyaments professionals de música i dansa obté el títol de 
batxiller en superar les matèries comunes de batxillerat. 
 
Article 15:  
Article 15.1 
Als alumnes que hagin superat el batxillerat, se´ls ha de calcular la qualificació mitjana sense 
tenir en compte la nota de religió, en cas de cursar-la. El càlcul s´ha de fer d´acord amb la 
fórmula: 
Qualificació mitjana = 0,9·M + 0,1·QT 
M = Mitjana aritmètica de les matèries cursades 
QT = Qualificació del treball de recerca 
Article 15.2 
Els alumnes que obtinguin una qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 9, se´ls pot 
consignar la menció de “matrícula d´honor”, en les observacions de l´acta de qualificacions 
finals, en l´expedient acadèmic i en l´historial acadèmic. Se´n pot concedir una per cada vint 
alumnes, i una altra, si en resulta una fracció sobrant, sobre el total d´alumnes avaluats de 
segon curs. 
 
Article 17: 
Article 17.1 
En les actes de qualificacions finals i en les extraordinàries hi ha de constar la relació nominal 
d´alumnes amb les qualificacions de les matèries del curs i les matèries no 
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superades de cursos anteriors. També han d´incloure les decisions de pas de curs i, si escau, la 
proposta per a l´expedició del títol de batxiller. 
 
Article 17.2 
Les actes de qualificacions finals s´han d´emplenar en la darrera sessió d´avaluació del curs i es 
tancaran abans de les proves extraordinàries. 
 
Article 17.4 
Les actes de qualificacions finals i extraordinàries les han de signar tots els membres de l´equip 
docent i hi ha de constar el vistiplau del director/a. 
 
La Junta d’avaluació ordinària de 1r de batxillerat s’ha de fer 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 (si no és decent del grup). 
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 matèries que queden pendents per setembre. 
Aquesta acta s´ha de lliurar al director, que és el responsable de la 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 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.  
 
La Junta d’avaluació ordinària de 2n de batxillerat es farà en una sessió comuna per als tres 
grups (o els que en el seu moment hi hagi), per tal que tot l’alumnat es benefici del mateix 
criteri a l’hora de fer una valoració global dels resultats. És per això que el professorat assistent 
ha de quedar-se fins que s’hagin acabat d’avaluar tots els alumnes. En aquesta junta hi 
participarà un membre de l’equip directiu (sense vot, si no és docent del grup). En el cas que 
s’hagi de produir una votació, es tindrà en compte també els comentaris del professorat de les 
actes d’avaluació anteriors. Per aquest motiu, els tutors de cada grup hauran de tenir-les a mà 
en la sessió d’avaluació ordinària. 
Un cop feta l’avaluació individual de cada alumne, es procedirà a atorgar les matrícules 
d’honor (MH). La informació haurà de quedar enregistrada a l’acta. Per obtenir MH, l’alumnat 
ha de tenir una mitjana igual o superior a 9. El nombre total que la Junta d’Avaluació pot 
atorgar en un curs està en funció de la ràtio: 1/20 (Una MH per cada 20 alumnes matriculats 
encara que no hagin superat l’etapa, se’n pot donar una més si en resulta una fracció sobrant). 
 
 

4.8.2.4.1. Avaluació de pendents (a 2n de 1r) 
 
Article 12.2 
L´alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s´ha de matricular de 
les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d´organitzar les consegüents activitats 
de recuperació i l´avaluació de les matèries pendents. 
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Article 12.3 Article 11.6 
S´apliquen els articles 10.3 i 10.4 
 
A l’Institut Vicenç Plantada, els exàmens de recuperació de les matèries pendents de 1r de 
Batxillerat es duran a terme en dues convocatòries. 
La primera convocatòria es farà durant el 2n trimestre i s’avaluaran en la Junta de la 2a 
avaluació. Els resultats d’aquesta avaluació de pendents es comunicaran als alumnes en 
finalitzar la segona avaluació.  
La segona convocatòria es realitzarà al mes de maig, i s’avaluarà en la Junta de l’avaluació final 
ordinària. Els resultats d’aquesta avaluació de pendents es comunicarà als alumnes juntament 
amb les notes de l’avaluació final ordinària.  
 
 

4.8.2.5. Avaluació Final Extraordinària 
Article 11:  
Article 11.1 
Amb posterioritat a l´avaluació final de curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries 
de recuperació, ja programades prèviament, per a l´alumnat que no hagi superat totes les 
matèries en l´avaluació final. 
 
Article 11.2 
Els resultats de les proves extraordinàries s´han de presentar mitjançant qualificacions 
numèriques del zero al deu sense decimals, o amb menció “no presentat” (NP), quan calgui. 
 
Article 11.3 
El departament didàctic corresponent ha d´elaborar les proves extraordinàries de cada matèria 
i establir-ne els criteris per qualificar-les. 
 
Article 11.4 
Les proves extraordinàries no es poden fer abans dels cinc darrers dies de classe, prenent com a 
referència el calendari lectiu que fixi la corresponent ordre per la qual s´estableix el calendari 
escolar del curs. 
 
Article 11.5 
Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió d´avaluació. 
L´equip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà la maduresa acadèmica de l´alumne 
en relació amb els objectius del batxillerat. Si la decisió de l´equip docent, a efectes de pas de 
curs o d´obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d´alguna matèria, cal 
l´acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es 
produeixi aquesta votació, cada membre de l´equip docent haurà d´exposar raonadament la 
justificació del seu vot, la qual s´haurà de fer constar en l´acta d´avaluació. 
 
Article 17: Actes finals d´avaluació. (Veure l´article 17.1 i 17.4 explicat a l´avaluació ordinària) 
Article 17.3 
Les actes de qualificacions extraordinàries es complimentaran després que s´hagin fet les 
proves extraordinàries i han de quedar tancades a la fi del període d´activitats del curs que 
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determini la disposició per la qual s´estableix el calendari escolar del curs corresponent. 
 
Article 24: Comunicació amb les famílies.( Veure l´article 24.3 explicat a l´avaluació ordinària) 

 
La Junta d’avaluació extraordinària de 1r de batxillerat es farà al setembre, en una sessió 
comuna per als tres grups (o els que en el seu moment hi hagi), per tal que tot l’alumnat es 
benefici del mateix criteri a l’hora de fer una valoració global dels resultats. És per això que el 
professorat assistent ha de quedar-se fins que s’hagin acabat d’avaluar tots els alumnes. En 
aquesta junta hi participarà un membre de l’equip directiu (sense vot, si no és docent del 
grup). En el cas que s’hagi de produir una votació, es tindran en compte també els comentaris 
del professorat de les actes d’avaluació anteriors. Per aquest motiu, els tutors de cada grup 
hauran de tenir-les a mà en la sessió d’avaluació extraordinària. 
Cada tutor o en el seu defecte la persona de l’equip directiu serà la responsable de recollir els 
comentaris individuals de cada professor i la seva signatura. Si s´ha de decidir per junta si una 
alumne aprova o no una assignatura, cada professor haurà d´argumentar la seva votació i el 
tutor l´haurà de recollir en l´acta de l´avaluació. 
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. 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 Junta d’avaluació extraordinària de 2n de batxillerat es farà al juny, en una sessió comuna 
per als tres grups (o els que en el seu moment hi hagi), per tal que tot l’alumnat es benefici del 
mateix criteri a l’hora de fer una valoració global dels resultats. El professorat assistent ha de 
quedar-se fins que s’hagin acabat d’avaluar tots els alumnes. En aquesta junta hi participarà un 
membre de l’equip directiu (sense vot, si no és docent del grup). En el cas que s’hagi de 
produir una votació, es tindran en compte també els comentaris del professorat de les actes 
d’avaluació anteriors. És per això, que els tutors de cada grup hauran de tenir-les a mà en la 
sessió d’avaluació extraordinària. 
 
L’equip docent, actuant de manera col·legiada, valorarà la maduresa acadèmica de l´alumne 
en relació amb els objectius del batxillerat. Si la decisió de l´equip docent, a efectes de pas de 
curs o d´obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d´alguna matèria, cal 
l´acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. La modificació es por 
aplicar a un màxim de 2 matèries tenint en compte la situació personal i acadèmica de cada 
alumne. Si l’alumne no es presenta a l’examen no se li podrà aplicar cap modificació de la 
qualificació. El vot de la persona tutora serà diriment en cas d’empat. 
 
La decisió de l´equip docent, a efectes de pas de curs o d´obtenció del títol de batxiller, serà 
positiva quan un alumne/a es trobi amb un màxim de dues matèries suspeses, la seva mitjana 
de batxillerat sigui superior o igual a 6, i hagi demostrat a l’examen extraordinari tenir unes 
competències mínimes (encara que insuficients) de la matèria, es considerarà que l’alumne/a 
ha assolit la maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat, i per tant, els 
resultats de les matèries suspeses quedaran compensats amb els resultats de les altres 
matèries, i es procedirà a la modificació per Junta de la qualificació de les matèries afectades. 
 
Cada tutor o en el seu defecte la persona de l’equip directiu serà la responsable que recollir els 
comentaris individuals de cada professor i la seva signatura. Si s´ha de 
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decidir per junta si una alumne aprova o no una assignatura cada professor haurà 
d´argumentar la seva votació i el tutor l´haurà de recollir en l´acta de l´avaluació. 
 
Documentació:  

 
Butlletí avaluació inicial modalitat científico-tecnològic 
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Butlletí modalitat humanitats i ciències socials 
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Butlletí 1a, 2a i 3a avaluació 
 
 

 
 

 
 
4.8.2.6. Pas de curs 
 
Article 12: 
Article 12.1 
Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries 
cursades o no tinguin superades dues. 
Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de  4 anys, consecutius 
o no. 
 
Article 13: Permanència d´un any més en el mateix curs. 
Article 13.1 
Els alumnes que no passin a segon han de romandre un any més en el primer curs i l´han de 
cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa és 
superior a quatre. 
 
Article 13.2 
En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes poden 
optar per repetir el curs sencer o matricular-se de les matèries de primer amb avaluació 
negativa. L´alumnat menor d´edat ha de tenir l´autorització dels pares per a aquest règim 
singular de matriculació. 
 
Article 13.3 
Els alumnes que en finalitzar segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries es 
poden matricular d´aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 
superades. 
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Article 13.4 
Els alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries de treball de recerca i estada a 
l´empresa un cop les tinguin superades. 
 
A 1r de batxillerat els alumnes passaran de curs amb totes les matèries aprovades o amb un 
màxim de dues pendents. 
 
Si un alumne suspèn tres o quatre matèries, pot optar per repetir tot 1r o bé matricular-se a 1r 
per cursar les pendents de 1r i sol·licitar un pla individualitzat per tal de poder cursar, com a 
màxim, tres matèries de 2n. Les matèries de segon no poden ser la continuació de la matèria 
suspesa a 1r. A efectes de matrícula aquest alumne constarà matriculat a 1r de batxillerat. La 
nota de les matèries de 2n quedarà en guàrdia custòdia a coordinació de batxillerat i a 
secretaria i es posarà a l’avaluació final ordinària de 2n de Batxillerat. 
 
A 2n de batxillerat els alumnes finalitzaran l’etapa si tenen aprovades totes les matèries. Els 
alumnes que suspenguin alguna matèria de 2n poden optar per repetir tot 2n o bé matricular-
se només de les matèries no superades. Les matèries de treball de recerca de batxillerat i 
l’estada a l’empresa no s’han de tornar a cursa si estan superades. 
 
   4.2.8.7. Obtenció del títol de bachillerat 
Article 14: Títol de batxillerat (Veure l´article 14.1 i 14.2 explicat a l´avaluació ordinària) 
Article 15: Qualificació mitjana de batxillerat (Veure l´article 15.1 i 15.2 explicat a l´avaluació 
ordinària) 
 
Un cop l’alumne tingui el butlletí de notes on consti que ha aprovat el batxillerat, secretaria 
fixarà un dia per a dur a terme el tràmit de la sol·licitud del títol de batxillerat. En aquest tràmit 
l’alumnat no necessita dur cap documentació. 
 
 
Documentació :  
Sol·licitud títol de batxillerat 
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Resguard de pagament del títol de batxillerat 
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4.8.2.8. Documents oficials d’avaluació 
 
Article 16: Documents oficials d´avaluació. 
Article 16.1 
Són documents oficials de l´avaluació: les actes finals d´avaluació, l´expedient acadèmic, 
l´historial acadèmic del batxillerat i l´informe personal per trasllat. 
 
Article 16.2 
El director/a ha de visar amb la seva signatura els documents oficials. 
 
Article 16.3 
Els documents oficials d´avaluació han de romandre al centre i la persona que exerceixi de 
secretari/a és la responsable de custodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic, 
així com d´emetre les certificacions que se sol·licitin. 
 
Article 16.4 
Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els 
cognoms de les persones signants. 
 
Article 22: Altres documents d´avaluació 
Article 22.1 
Les actes de les sessions d´avaluació, el full de seguiment acadèmic i els butlletins de 
qualificacions són documents obligatoris en l´avaluació 
 
Article 22.2 
Correspon a cada centre adoptar els models més adequats per a aquests documents. 
 
Article 22.3 
Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els 
cognoms de les persones signants. 
 
4.8.2.9. Custòdia de la documentació 
 
Article26: Custòdia de la documentació 
Tots els documents oficials d´avaluació s´han de conservar en el centre a disposició de la 
inspecció per a possibles comprovacions. Amb aquesta finalitat, el professorat ha de conservar 
el registre de qualificacions i cal mantenir en el centre el material que hagi pogut contribuir a 
atorgar les qualificacions en les avaluacions extraordinàries, fins a tres mesos després de la 
finalització del curs. L´alumnat, per la seva banda, ha de conservar fins a final de curs tot el 
material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada ( proves escrites, 
treballs, pràctiques...) 
 
El professorat pot optar per lliurar o no els exàmens als alumnes, a excepció de les proves 
extraordinàries que han de romandre al centre fins a tres mesos després de l’avaluació. 
 
En cas que un alumne vulgui fer una reclamació sobre la nota obtinguda en una prova, treball, 
etc., haurà de presentar el document. En cas que no el presenti, es desestimarà la seva 
reclamació. 
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4.8.2.10. Traspàs d´informació 
Article 21: Informe personal per trasllat 
Article 21.2 
L´informe personal per trasllat l´ha d´elaborar i firmar la persona que exerceix la tutoria amb el 
vistiplau del director/a, a partir d eles dades facilitades pels professors de les matèries. 
 
Article 21.3 
En el cas que el trasllat sigui a una comunitat on el català no sigui llengua oficial, l´informe 
personal per trasllat i l´historial acadèmic s´han de fer en versió bilingüe, català i castellà. 
 
Article 23: Full de seguiment acadèmic. 
Article 23.1 
El tutor/a ha de tenir un full de seguiment acadèmic de cada alumne, en el qual ha de fer 
constar les observacions pertinents respecte al seu procés d´aprenentatge. 
 
Article 23.2 
Els fulls de seguiment acadèmic s´han de conservar en el centre fins que l´alumne finalitzi 
l´escolarització. El tutor/a ha de guardar aquests informes  posar-los a disposició dels altres 
professors de l´alumne. 
 
Article 24 
Article 24.3 
En finalitzar cada curs s´ha d´informar per escrit l´alumnat, i en cas que siguin menors d´edat, 
als pares sobre els resultats de l´avaluació final. Aquesta informació ha de contenir, almenys, 
les qualificacions obtingudes en les diverses matèries, la decisió respecte a l´accés al curs 
següent o a la superació de l´etapa i , si escau, les mesures previstes per a l´assoliment dels 
objectius educatius. 
 
 
El traspàs d’informació d’un curs a l’altre comença a l’acabar el 4t curs d’ESO (per als alumnes 
del centre). 
 
Al més de juny, el centre organitzarà una reunió per tal que els tutors de 4t que tinguin 
alumnes que es matricularan a Batxillerat puguin fer el traspàs d’informació als tutors que es 
prevegi que facin 1r de Batxillerat. Si per circumstàncies alienes al centre (canvi de professorat 
per trasllat, etc) al juny no es disposa de tutors de 1r de batxillerat, els tutors de 4t hauran 
d’omplir 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, amb la matrícula de batxillerat enllestida, es tornarà a fer una reunió 
de traspàs d’informació entre 4t d’ESO i batxillerat, amb la finalitat de completar la que s’ha 
fet al mes de juny. Es responsabilitat del coordinador de batxillerat l’organització de les 
reunions entre els tutors de 4t i 1r de batxillerat. 
 
Documentació : (cal posar en format fotografia tots els documents de què es parlin en la 
norma i que siguin necessaris per a dur-la a terme correctament. Exemple: 
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