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1. Referents normatius 

 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (article 28) 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis específics que 
regeixen el sistema educatiu (articles 2 i 79). 

Decret 187 /2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments d’educació 
secundària (capítol 4). 

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu. 

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s'aproven els documents per a 
l'organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019 

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 

Acords presos en les sessions de treball de Caps de Departaments Didàctics de l’INS 
Francesc Macià cel·lebrades els dies 01/09/2017, 20/09/2017 i 25/10/2017 a partir 
del document de presentació dels trets bàsics del projecte d’Ordre d’avaluació 
de l’educació secundària obligatòria publicat el 14 de juliol de 2017, que 
desenvolupa el Decret 187 /2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments 
d’educació secundària. Aquests acords els va presentar la direcció del centre al 
Consell Escolar el dia 22/11/2017. La comunicació d’aquests acords al claustre i la 
seva entrada en vigor, a partir de la publicació de la ORDRE ENS/108/2018, de 4 de 
juliol es va fer el 12 de setembre de 2018. 

 

 

  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES
https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Avisos/Projecte_Ordre_avaluacio_ESO.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Avisos/Projecte_Ordre_avaluacio_ESO.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_ES
https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
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2. Concrecions en relació a l’ 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 

En el marc de referència del Decret 187/2015, de 25 d'agost i de l’ Ordre  
ENS/108/2018, de 4 de juliol, el present document té com a objectiu, concretar, per 
l’INS Francesc Macià: 

a) Els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i el pas de curs dels alumnes. 

b) L’'acreditació de l'etapa 

c) El disseny d'activitats d'avaluació i activitats adreçades a millorar nivells 
competencials no assolits. 

 

 

2.1. Criteris generals 
 

Principis que regeixen l’avaluació a l’ INS Francesc Macià: 
 
2.1.1. L’avaluació ha de ser global. L’acreditació d’etapa s’ha d’avaluar tenint en 
compte els 4 cursos d’ ESO. 

 
2.1.2. L’avaluació ha de ser contínua.  
 

Els criteris i els instruments d'avaluació i les activitats adreçades a millorar els nivells 
competencials no assolits prèviament han d’estar recollides a les programacions de 
cada matèria, tant pel que fa a les matèries amb continuïtat dins l’etapa, com a les que 
no tenen aquesta continuïtat. 
 
En el marc d’aquesta avaluació contínua, la normativa estableix que l’assoliment de les 
competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa comporta 
l’assoliment dels nivells competencials no assolits en cursos anteriors. Aquesta millora 
queda recollida en l’acta de qualificació de l’alumne del curs en vigor i en el seu 
informe d’avaluació amb la nota d’assoliment satisfactori (AS). Amb aquesta nota 
superada es calcularà la mitjana d’etapa a efectes  administratius. 
 
Pel que fa a les matèries d’ ESO no contínues al llarg de l’etapa, l’assoliment 
d’aquestes matèries s’ organitzarà segons els criteris dels departaments didàctics. 
L’avaluació d’aquestes activitats quedarà reflectida en les actes del curs següent. 
 
2.1.3. L’avaluació ha de ser diferenciada segons les matèries del currículum. Això 
implica que a l’avaluació final ordinària les qualificacions s’han d’atorgar per matèries 
encara que s’imparteixin agrupades en àmbits o en projectes globalitzadors. 

 
2.1.4. L’avaluació ha de ser individualitzada: ha d’adaptar-se a l’alumne/a. 
 
En aquest sentit, la principal novetat d’aquest sistema d’avaluació és que l’avaluació és 
competencial, és a dir, cal avaluar si l’alumne/a assoleix o no les competències 
bàsiques fitxades pel departament didàctic o seminari per aquell curs. I, en cas de no 
assolir-les, cal indicar com es poden assolir (=recuperar) descrivint a l’informe 

https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
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d’avaluació com pot l’alumne/a millorar el seu aprenentatge, quines activitats cal fer, 
quines estratègies ha de dominar… És a dir, explicitar molt el procés d’avaluació i 
adaptar-lo a cada alumne/a. 
 
S’ha de fer un seguiment especial de les matèries no assolides per a que l’alumne/a 
pugui assolir les competències bàsiques establertes a les programacions de la matèria. 
 
La qualificació de l’avaluació extraordinària ha de ser igual o superior a la de 
l’avaluació final ordinària. 
 
 

2.2. Pas de curs i superació de l’etapa.  

 
a) Pas de curs1: De 1r a 4t d’ ESO 
- Els alumnes passen de curs si assoleixen les CB a totes les matèries dels diferents 
àmbits del currículum. 
- Els alumnes poden passar de curs si no tenen més de 3 matèries no assolides. En el 
cas que les tres matèries no assolides siguin matèries instrumentals (ll. catalana, ll. 
castellana o matemàtiques) l’ ED determinarà la conveniència de repetir o no.  
- Excepcionalment, un alumne pot passar de curs amb més de tres matèries no 
assolides si es dona algun dels següents supòsits: 
a) Que l’Equip Docent consideri que l’alumne/a té bones expectatives de millora i que 
el pas de curs serà bo per la seva evolució acadèmica. Aquests alumnes podran passar 
al curs següent amb un PI. 
b) Els alumnes que hagin repetit curs. 
 
b) Superació de l’etapa: avaluació final ordinària i avaluació extraordinària de 4t d’ ESO  
 
-L’alumne supera l’etapa quan ha assolit totes les competències de matèries o àmbits i 
les competències transversals. 
- L’Equip Docent, considerant la maduresa de l'alumne i les seves possibilitats de 
progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació 
negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i 
Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques (article 16.2). 
 

Decidir el pas de curs i la superació de l’etapa son dos processos que requereixen: 
o El consens de l’Equip Docent o, si no hi ha consens, la majoria simple. Només 

voten els professors/es que donen classe a l’alumne/a i cada professor emet un vot, 
encara que faci més d’una matèria. 

o En cas de empat, dirimeix el vot del tutor/a. 
 
A l’Ordre d’avaluació d’ ESO, la repetició es considera una mesura excepcional, que 
requereix indicacions personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades 
en el curs anterior i   pot comportar un PI. En aquest cas, s’ha d’informar a les famílies 

                                                 
1
 Acords presos en les sessions de treball de Caps de Departaments Didàctics de l’ INS Francesc Macià 

cel·lebrades els dies 01/09/2017, 20/09/2017 i 25/10/2017 
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d’aquesta circumstància. Es pot repetir el mateix curs un sol cop i dos cops com a 
màxim dins l’etapa (Article 15) 
 
 

2.3. Equip docent (ED) 
 
L’ED és un òrgan col·legiat sobre el que recau el pes de l’aprenentatge de l’alumne/a 
(responsable del seguiment dels aprenentatges dels alumnes, de l’avaluació, de 
l’orientació2 i del pas de curs i de la superació de l’etapa si hi ha matèries no 
superades). 
 

L'equip docent establirà mesures de reforç i suport en la programació del curs següent 
per als alumnes que passin de curs sense haver assolit alguns nivells competencials 
establerts i recollits en els criteris d'avaluació. En aquest sentit, les matèries que 
tinguin continuïtat al llarg de l'etapa contemplaran, en les seves programacions 
didàctiques, activitats per afavorir l'assoliment d'aquestes competències.  
 
 

2.4 Pla individualitzat (PI) 
 

o Es pot fer Pl als alumnes que suspenen i als alumnes repetidors si l’Equip 
Docent ho considera adient. 

o Els alumnes amb PI s’han d’avaluar d’acord amb els criteris d’avaluació 
establerts al seu pla. 

o El tutor/a és el responsable del PI: ha de coordinar i fer el seguiment del pla i 
actuar com a interlocutor amb la família. 

o L’alumne/a i la família coneixeran els criteris del PI.  
o El PI s’ha de signar per la família, el tutor/a i el Director del centre. 
o Els PI s’han d’elaborar, revisar i signar per les famílies abans del 31 d’octubre de 

cada curs escolar.  
o Hi ha dos tipus de PI: 

 El PI metodològic que comporta adaptacions en la metodologia i els 
procediments a l’hora d’aprendre. Aquest PI el tenen alumnes amb 
dificultats de visuals, alumnes amb TDHA i alumnes amb dislèxia, per 
exemple. Aquests alumnes poden superar l’etapa encara que tinguin un 
PI. 

 El PI que recull una adaptació curricular a l’alumne/a per adequar els 
aprenentatges al nivell d’aquest/a. Aquest PI el tenen els alumnes amb 
dictamen (NEE), alumnes NSCD, alumnes NESE, alumnes UEC i 
alumnes amb PDC.  

 Els alumnes de NEE i NSCD no obtenen el títol d’ ESO i aquest 
fet ha de constar al seu PI.  

                                                 
2 L'equip docent és el responsable d'elaborar el consell orientador al final de cada curs, d'acord 

amb l'article 21. 
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 Els alumnes de NESE, UEC i PDC poden obtenir el graduat en 
GESO si així ho determina el seu PI a través dels criteris de 
superació de l’etapa que han de figurar obligatòriament en el PI 
de 4t d’ ESO. 

 Alumnes amb PI  per motius de malaltia o hospitalització. En aquest 
cas, el tutor/a es coordinarà amb els responsables de fer el seguiment 
de l’alumne/a (psicòleg de l’hospital, mestre d’atenció domiciliaria...) 
per tal de garantir el procés d’aprenentatge. En aquest cas, l’alumne/a 
pot acreditar. 

o Els alumnes amb PI tindran un informe on constarà clarament el següent 
comentari:  “Ha estat avaluat en funció del seu pla de suport individualitzat”. 
 

 
 

2.5. Informació del procés avaluador i de les estratègies per millorar els 
nivells competencials no assolits  
 
L’INS Francesc Macià informarà a les famílies del procés avaluador al llarg del curs a 
través dels següents instruments: 
 
a) Un informe d'avaluació inicial, a meitat del primer trimestre, i un informe de 
seguiment, a meitat del 2n i del 3r trimestre. 
 
b) Un informe al final de cada trimestre i un informe al final de curs, al mes de juny, 
que es donarà conjuntament amb l’informe del 3r trimestre. Els/les alumnes que no 
hagin assolit alguna de les matèries del curs, rebran al setembre un informe 
d’avaluació final extraordinària, d'acord amb les dates que determini el calendari 
escolar del centre. 
 
c) Un consell orientador. 
 

El protocol d’informació del procés avaluador i de les estratègies per millorar els 
nivells competencials no assolits a l’ ESO serà: 
 

a) El professor/a comunicarà els criteris d’avaluació generals de centre i els 
específics de la seva matèria a l’alumne/a. 

b) El tutor/a comunicarà els criteris d’avaluació generals a les famílies a la 
reunió d’inici de curs.  

c) La Direcció farà públics els criteris generals d’avaluació al web del centre i 
en el sistema de comunicació intern de centre. 

 
En finalitzar cada curs escolar, el centre informarà per escrit els alumnes i els pares o 
tutors legals dels resultats de l'avaluació final. En aquesta informació es comentarà el  
grau d'assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de 
l'etapa i el consell orientador amb les recomanacions de l'equip docent. 
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2.6. Programacions 
 
Les programacions: 

d) Han de aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques al final de 
l’etapa. Per fer-lo, han de seqüenciar els continguts per a cada nivell i 
distribuir les CB al llarg de l’etapa d’ ESO. 

e) Han de preveure activitats que tinguin en compte les diferents maneres 
d’aprendre (nivell 1, nivell 2 i nivell 3). 

f) Han de tenir clarament definits els objectius d’aprenentatge. 
g) Han de recollir els criteris i els instruments d’avaluació. 
h) Han de descriure com es farà l’avaluació extraordinària i la recuperació de 

les matèries pendents. 
i) Han de contemplar activitats adreçades a millorar els nivells competencials 

no assolits prèviament. 
 
 

 

2.7. Activitats de reforç d’estiu 
 

Són obligatòries a 1r d’ ESO i figuren a la normativa de traspàs d’informació de 
primària a secundària. S’han de tenir en compte a l’avaluació inicial. Afecten als 
departaments de català, castellà, matemàtiques i anglès. Aquestes activitats 
s’avaluaran com: 
 

- No fet (NF) 
- Fet (FT) 
- Fet amb aprofitament (FA) 

 
I s’informarà a les famílies de l’execució d’aquestes activitats a través de l’Informe de 
l’avaluació inicial que se’ls lliurarà al primer trimestre.  
 
Aquests criteris d’avaluació seran recollits a els programacions de les matèries de Ll. 
catalana, Ll. castellana, Anglès i Matemàtiques. 
 
 
 

2.8. Qualificacions 
 
A partir del curs 2017-18 les qualificacions seran qualitatives (annex 1): 
 
- No assoliment (NS).    Equivalència numèrica = 1 
- Assoliment satisfactori (AS)  Equivalència numèrica = 2 
- Assoliment notable (AN)   Equivalència numèrica = 3 
- Assoliment Excel·lent (AE)   Equivalència numèrica = 4 
- Matèria convalidada (Conv.) 
- Matèria sense qualificació (SQ) per alumnes amb PI que no cursin totes les matèries. 
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- El Treball de Síntesi de 1r a 3r, el Projecte de Recerca de 4t d’ ESO i el Server 
Comunitari no tenen una qualificació específica. S’informarà sobre la seva realització 
en els termes: 
 

- No fet (NF) 
- Fet (FT) 
- Fet amb aprofitament (FA) 

 
La qualificació del Treball de Síntesi i del Projecte de Recerca tindran incidència en la 
qualificació de les matèries de competències transversals, en els termes que reculli  
l’avaluació del propi Treball de Síntesi i del propi Projecte de Recerca. 
 
Qualificació de les matèries de competències transversals. 

- Matèria de competència digital: la nota d’aquesta matèria serà la mitjana de 
les qualificacions obtingudes per l’alumne/a a les matèries dels altres àmbits 
més la matèria optativa.  

- Matèria de competència personal i social. Aquesta nota serà proposada pel 
tutor/a i consensuada per l’ ED. 
 

Càlcul de la qualificació mitjana d’ ESO (annex 2) 
 
S’obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels 4 cursos de l’etapa, 
calculada amb 3 decimals. Aquesta qualificació mitjana amb 3 decimals en escala de 1 
a 4 s’haurà de multiplicar per 2.5 per obtenir un valor entre 1 i 10. El valor obtingut és 
la qualificació mitjana de l’etapa que s’arrodoneix a dos decimals. 
 
Quan l'alumne supera l'etapa i la qualificació de l' ESO resulta inferior a 5, s'arrodoneix 
a 5. 
 
En cas que sigui necessari obtenir una qualificació mitjana abans del final de l'etapa, el 
procediment és l'equivalent al descrit anteriorment, fent la mitjana aritmètica de les 
qualificacions numèriques de les matèries cursades fins aquell moment.  
 
Per calcular la nota mitjana cal tenir present que: 
 
- En les matèries amb continuïtat, l’assoliment d’una competència comporta 
l’assoliment de nivells competencials no assolits en cursos anteriors. La nova 
qualificació per als cursos anteriors serà AS (assoliment satisfactori). 
 
- A les matèries sense continuïtat es farà la mitjana amb la qualificació que consti a les 
actes. 
 
- Les matèries convalidades o sense qualificació no es tindran en compte per al càlcul 
de la mitjana. 
 
- El TS, el PR i el S. Comunitari no computen de forma directa en la qualificació 
mitjana. 
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- Per als alumnes que van iniciar l'educació secundària obligatòria amb anterioritat a 
l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, les qualificacions sobre 10 obtingudes no s'han de 
multiplicar per 2,5. En cas que en algun d'aquests cursos anteriors tinguessin matèries 
amb avaluació negativa i en el curs actual assoleixin els nivells competencials 
d'aquestes matèries, la qualificació de cadascuna d'elles ha de ser 5.  
 
- La religió cursada abans de l'entrada en vigor del Decret 187/2015, de 25 d'agost, no 
computa a efectes del càlcul de la qualificació mitjana del curs corresponent.  
 
 

2.9.  Disposicions finals 
 
Aquest document, un cop informat el Claustre i el Consell Escolar, passarà a formar 
part del PEC del Centre (annex 13.2.4) , serà d’aplicació al curs 2018-19 i es difondrà a 
través del web del Centre i dels canals de comunicació interns de l’ Institut. 


