AVALUACIÓ BATXILLERAT
l Reial Decret-Llei 31/2020 de 29 de setembre

Avaluació/promoció de batxillerat
• Aquesta presentació intentarà aclarir conceptes recollits en el Reial decret-Llei 31/2020 i que
comporten mesures excepcionals derivades de la situació pandèmica actual.
• El mencionat Reial decret no anul·la la normativa vigent fins ara, simplement aconsella que a
l’hora d’avaluar l’alumnat es tingui en compte la situació actual, a fi que ningú es vegi perjudicat
per raons derivades directament de la pandèmia.
• Es demana sobretot que l’alumnat sigui avaluat no només a partir dels resultats acadèmics, sinó
també per la seva maduresa, implicació i responsabilitat envers la matèria.
• Des de fa molts cursos les juntes avaluadores de batxillerat de l’institut Baix Penedès ja apliquen
mesures que tenen en compte aquests ítems que ajuden a visualitzar l’alumne/a amb tota la seva
globalitat, tal i com presentarem a continuació.

1r de batxillerat: Avaluació
• Avaluacions trimestrals.
• Avaluació continuada en determinades matèries.
• Avaluació extraordinària interna del centre (juny).
• Avaluació extraordinària oficial (setembre).

Recuperació de matèries pendents de 1r de
BAT mentre es cursa 2n de BAT
• Avaluació oficial de pendents de 1r de BAT per als alumnes que estan
cursant 2n (març).
• Avaluació interna de pendents de 1r de BAT durant la primera
suficiència interna de 2n de BAT (maig).
• Avaluació interna de pendents de 1r de BAT per als alumnes que
estan cursant 2n de BAT (juny). En aquest cas s’haurà de fer les PAU al
setembre.

1r batxillerat: Promoció a 2n de BAT
Normativa de promoció de 1r a 2n
• Fins a 2 matèries suspeses es passa de curs.
• Més de dues suspeses: cal repetir curs segons dues
opcions:

a. Fins a 4 matèries suspeses té l’opció de cursar
només les matèries no assolides + TREC o repetir curs
sencer.
b. Més de 4 matèries no assolides cal repetir curs
sencer.

Reial Decret-Llei 31/2020 de 29 de setembre,
excepcional COVID19
• El pas de curs el decideix col·legiadament l’equip
docent a la sessió d’avaluació en base als criteris
establerts al RD (competències, maduresa,
objectius etapa, perspectiva de continuïtat
formativa,...).
• La repetició es considerarà 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.
• Malgrat l’aplicació d’aquest Reial Decret, les
matèries no assolides hauran de ser recuperades a
través de les avaluacions extraordinàries de
matèries pendents.

2n de batxillerat: Avaluació
• Avaluacions trimestrals.
• Avaluació continuada en la majoria de les matèries.
• Avaluació extraordinària interna del centre (maig).
• Avaluació extraordinària oficial (juny). Per tant ha de realitzar les Pau
al setembre.
• Sistema intern de compensacions (fins a dos punts).

Sistema intern de compensacions:
• Aquest sistema permet visualitzar l’alumnat en la seva globalitat i per tant ajudar-lo a assolir els
objectius i obtenir el títol de batxillerat malgrat tenir matèries pendents.
• L’alumne/a que no hagi superat una o dues matèries per manca de dos punts, aquestes matèries
poden ser compensades amb altres assignatures que superin la nota de 5, pujant les suspeses a
la mitjana de 5 i baixant els punts proporcionals a les matèries donants, sempre i quan hi hagi
consens dins de l’equip docent ( aprovació per 2/3 parts).
• Només es compensarà en aquelles matèries que l’alumnat hagi demostrat un esforç i interès
per la matèria, mai en el cas de no presentar-se a TOTES les convocatòries o presentació
d’examen en blanc.
• Es valorarà cada cas individualment.

Exemples pràctics:
➔ Un alumne obté un 4 en Grec i un 6 en Llatí. Llatí cedeix un punt a grec i ambdues notes s’igualen a 5.

➔ Una alumna obté un 3 en Matemàtiques i un 6 en Tecnologia i un 6 en Física. Aquestes dues darreres
matèries cedeixen un punt a matemàtiques i les tres queden igualades a 5.
➔ Un alumne obté un 4 a Història, un 4 a Filosofia i un 7 a Història de l’Art. Pel sistema de compensació les 3
matèries quedaran amb una mitjana de 5

➔ *NOMÉS S’APLICARÀ EL SISTEMA DE COMPENSACIÓ, SEMPRE I QUAN L’ALUMNE/A S’HAGI PRESENTAT A
TOTES LES CONVOCATÒRIES.

2n de batxillerat: Obtenció del títol
Normativa general per a l’ obtenció del
títol de batxillerat
• L’alumne/a ha d’haver assolit totes les matèries dels
dos cursos.
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• Tenir un cinc de mitjana, malgrat tenir matèries
pendents no és condició suficient per a considerar
que un alumne/a és digne d’obtenir el títol, ja que
també cal tenir en compte la valoració que es faci
de l’evolució d’aquest/a en el conjunt de les
matèries, i la seva maduresa acadèmica en relació a
l’assoliment dels objectius generals del batxillerat
per a continuar el seu itinerari formatiu. 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.
• L’obtenció de la titulació la decideix col·legiadament
l’equip docent a la sessió d’avaluació en base als
criteris establerts al RD (competències, maduresa,
objectius etapa, perspectiva de continuïtat
formativa,...).

