D’acord amb el Reial Decret-Llei 31/2020 de 29 de setembre, pel qual s’adopten
mesures urgents en l’àmbit de la educació no universitària.
1. Criteris d’avaluació i promoció de curs
− Es valorarà el procés d’aprenentatge formatiu, la maduresa de l’alumne/a, el treball
en equip i l’aplicació en mètodes d’investigació.
− La repetició de curs serà una mesura excepcional i aquesta decisió es prendrà de
manera col·legiada per part de l’equip docent considerant l’evolució acadèmica
global de l’alumne/a, evitant que la causa de repetició sigui únicament la no
superació d’algunes matèries sinó que també es tindrà en compte l’esforç i dedicació
diaris per aprovar-les.
2. Condicions per a l’obtenció del títol de batxillerat
− Per a l’obtenció del títol, tenir un 5 de mitjana és una condició necessària però no
suficient ja que també cal tenir en compte la valoració que es faci de l’evolució
de l’alumne/a en el conjunt de les matèries. Caldria valorar però, la situació de
l’alumne/a en el marc de la pandèmia i si aquesta justifica total o parcialment els
problemes que hagi mostrat pel que fa als aprenentatges.
− Els centres han de concretar aquests criteris d’acord amb el seu projecte educatiu i
el coneixement personalitzat de l’alumnat.
− L’obtenció de la titulació la decideix col·legiadament l’equip docent a la sessió
d’avaluació en base als criteris establerts al Reial Decret.

3. Aplicació de les condicions anteriors
− Pel que fa a la promoció de 1r i 2n es considerarà a l’avaluació extraordinària.
− En el cas de 2n de batxillerat i per a l’obtenció del títol es considerarà tant a
l’avaluació ordinària com a l’extraordinària.
− L’acord es prendrà per 2/3 dels assistents a la sessió d’avaluació a proposta del
tutor/a del grup.
− Tot l’alumnat que compleixi les noves condicions establertes hauria de superar el
batxillerat en la sessió d’avaluació ordinària i només haurien d’anar a l’avaluació
extraordinària els casos excepcionals d’alumnes, considerarda la seva trajectòria
educativa i el nombre de matèries suspeses.
4. Recursos i reclamacions a les qualificacions obtingudes
Pel que fa a possibles aclariments o reclamacions, els documents d’organització i
gestió preveuen el procediment en casos de desacord i/o aclariments amb les
qualificacions obtingudes a les avaluacions ordinàries i extraordinàries.

Aquestes

reclamacions han de fomentar-se en alguna de les causes següents:
a) La inadequació del procés d’avaluació en relació amb els objectius o continguts de
l’àrea o matèria.
b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts.

