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CONSIDERACIONS   GENERALS   D’AVALUACIÓ   DE   L’ESO  
 
ORDRE  ENS/108/2018,  de  4  de  juliol,  per  la  qual  es  determinen  el  procediment,  els  documents  i  els                  
requisits   formals   del   procés   d'avaluació   a   l'educació   secundària   obligatòria.  
 
De   l’anàlisi   dels   resultats   d’avaluació   dels   alumnes,   el   professorat   �ndrà   en   compte:  
 

- L’orientació   en   l’i�nerari   personal   de   l’alumnat.  
- La  reorganització  i  millora  de  la  planificació  educa�va  de  les  matèries,  tant  d’ordre              

curricular   com   organitza�u   o   d’op�mització   de   recursos.  
 
Hi  haurà  quatre  avaluacions  parcials  durant  el  curs:  a  finals  d’octubre,  al  desembre,  al               
març   i   al   juny.   
 
L’avaluació   inicial   és   només   orienta�va   i   forma   part   de   la   primera   avaluació.  
 
Un   cop   realitzades   les   avaluacions   anteriors,   es   farà   l’avaluació   final   ordinària.  
L’alumnat  que  �ngui  matèries  no  superades  en  l’avaluació  ordinària,  podrà  recuperar-les            
a  la  prova  extraordinària  de  finals  de  juny.  Les  qualificacions  han  de  ser  iguals  o  superiors                 
a  les  de  l’avaluació  ordinària  tenint  en  compte  l’evolució  de  l’alumne  durant  el  curs  i  les                 
ac�vitats   proposades   per   millorar   els   nivells   competencials   no   assolits.  
 
A  l’avaluació  final  d’etapa  es  decidirà  si  un  alumne  obté  el  �tol  de  graduat  en  ESO                 
considerant  la  maduresa  i  les  possibilitats  de  progrés.  L'equip  docent,  pot  decidir  que  un               
alumne  ob�ngui  el  �tol  encara  que  �ngui  avaluació  nega�va  en  una  matèria  o  dues  que                
no  siguin  simultàniament  Llengua  Catalana  i  Literatura,  Llengua  Castellana  i  Literatura,  i             
Matemà�ques.  
 
Mesures  per  atendre  la  diversitat:  �ndrem  en  compte  els  criteris  d’avaluació  que  figuren              
en   el   PI   i   en   la   programació   d’aula.  
 
La  comunicació  amb  les  famílies  respecte  al  procés  d’aprenentatge  i  avaluació  es             
realitzarà   de   la   manera   següent:  

- A  l’inici  de  curs,  a  través  de  les  consideracions  generals  d’avaluació,  que  podran              
consultar   al   tauler   d’anuncis   del   centre   i   a   la   pàgina   web.  

- A   l’avaluació   inicial   amb   l’informe   d’avaluació.  
- A   les   avaluacions   de   desembre,   març,   juny    amb   l’informe   d’avaluació.  
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PAS   DE   CURS   
 
L’alumnat   passa   de   curs   (   de   1r   a   3r):  
 

● Quan   ha   assolit   les   CB   de   cada   matèria.  
● Quan  l’equip  docet  consideri  que  té  bones  expecta�ves  de  millora  i  que  el  pas  de  curs  és                  

posi�u  per  a  la  seva  evolució  acadèmica  i  personal  tot  i  tenir  una,  dues  o  tres  matèries                  
amb  les  competències  no  assolides.  En  aquest  cas,  l'equip  docent  ha  de  donar              
indicacions  personalitzades  que  incloguin  les  mesures  i  recomanacions  que  han  de            
permetre  a  l'alumne  assolir  els  nivells  competencials  corresponents  a  aquell  curs;  en             
alguns   casos   pot   comportar   un   PI.   

● Quan  tot  i  tenir  més  de  tres  matèries  amb  les  competències  no  assolides  l’equip  docent                
consideri  que  no  aprofitarà  el  recurs  de  la  repe�ció.  Passarà  al  curs  següent  amb  les                
mesures  i  recomanacions  que  han  de  permetre  a  l'alumne  assolir  els  nivells             
competencials   corresponents   a   aquell   curs;   en   alguns   casos   pot   comportar   un   PI.   

● Per   la   impossibilitat   de   repe�r.  
 

Es  pot  repe�r  el  mateix  curs  un  sol  cop  i  dos  cops  com  a  màxim  dins  l’etapa,  si  no  s’ha                     
repe�t   a   l’educació   primària.  
 
ACREDITACIÓ   DE   L'ETAPA  
 
  L’alumnat   obté   l’acreditació   d’etapa:  

● Quan   ha   assolit   les   CB   de   cada   matèria.  
● Quan  l’equip  docent  ho  acordi,  considerant  les  seves  possibilitats  de  progrés  i  la              

seva  maduresa,  tot  i  tenir  una  o  dos  matèries  suspeses,  i  que  aquestes  no  siguin                
simultàniament   matèries   instrumentals   (català,   castellà,   matemà�ques).  

● Quan  tenint  un  Pla  d’adaptació  curricular  o  un  Pla  individualitzat,  assoleixi  els             
objec�us    i    els   criteris   d'avaluació   específics   de   la   seva   programació.  

 
 
EQUIP   DOCENT  
 
L'equip  docent  ha  d'actuar  com  a  òrgan  col·legiat  en  tot  el  procés  d'avaluació  i  en                
l'adopció  de  les  decisions  que  en  resul�n.  En  la  valoració  del  grau  d'assoliment  dels               
nivells  competencials  dels  alumnes  en  el  pas  de  curs,  així  com  en  la  superació  de  l'etapa,                 
l'equip  docent  ha  d'adoptar  les  decisions  per  consens  i,  en  cas  que  no  s'hi  arribi,  per                 
majoria  simple.  Cada  professor  de  l'equip  docent  pot  emetre  un  vot  únic,  amb              
independència  del  nombre  de  matèries  que  imparteixi.  El  vot  del  tutor  o  tutora  serà               
diriment   en   cas   d'empat.   
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DISSENY   D'ACTIVITATS   D'AVALUACIÓ   I   RECUPERACIÓ  
 
Durant  el  curs,  cada  departament  establirà  el  mecanisme  de  recuperació  per  l’alumnat             
que  porta  matèries  pendents  de  cursos  anteriors.  Es  contemplarà  en  els  criteris             
d’avaluació   generals   de   cada   matèria.  
 
Es  manté  la  convocatòria  de  febrer  per  a  aquelles  matèries  que  no  tenen  con�nuïtat  en  el                 
curs   posterior.  

 
 


