
CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ ESO 2021-22

La concreció dels criteris de Promoció i Titulació d’ESO que seran aplicats durant el curs 2021-22

parteixen dels següents referents normatius:

-El Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears, modificat pel Decret 29/2016 de 20 de maig.

- Resolució de DG P.O.C de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per

avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al

curs 2021-2022

Aquests criteris s’integraran dins la Concreció Curricular del centre una vegada s’hagin aprovat pel

Claustre de professors i  el Consell Escolar.

Criteris  generals  de promoció per l’etapa d’ESO

L’equip docent valorarà globalment el grau d’adquisició dels objectius i competències clau dels

alumnes per damunt del grau d’assoliment dels  objectius i competències específics de cada àrea.

El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a decidir la promoció dels alumnes.

La repetició es considera una mesura de caràcter excepcional i condicionada a les possibilitats que

aquesta sigui realment profitosa per l'alumne. S'adopta de manera col·legiada per l'equip docent

en funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant, globalment considerada sense que únicament en

siguin la causa les matèries no superades.

Promoció directa:

Els alumnes promocionaran de curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin una

avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Promoció  extraordinària,

L’equip docent podrà decidir la promoció d’un alumne amb avaluació negativa, a més de dues

matèries, a les juntes d’avaluació de  juny d’acord amb els criteris  acordats.

La decisió  de l’equip docent  es fonamentarà, en tots els casos,  en els següents aspectes :

1) En la maduresa i l’assoliment dels aprenentatges essencials per part de l’alumne, els quals

li possibiliten continuar estudis en el següent curs.

2) La  capacitat de l’alumne per aprendre per si mateix i treballar en equip

3) L’equip educatiu podrà decidir la promoció excepcionals dels alumnes si l’equip docent

considera que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a



l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i

que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.

4) A les actes de les sessions d’avaluació de juny caldrà indicar els motius pels quals l’equip

docent no ha considerat adequat proposar a l’alumne per a la promoció excepcional.

Exepcionalment:

Quan l’equip docent considera que en l’alumne/a concorren circumstàncies personals (repetició de

curs, malaltia perllongada, incorporació tardana, situació familiar complexa, impossibilitat de

millora amb la repetició…) que fan aconsellable la seva promoció, ja que això beneficia la seva

evolució acadèmica.

En aquest cas s’han de tenir molt en compte, també per a l’alumne/a, les mesures d’atenció

educativa proposades en el seu consell orientador (possibilitat d’incorporació a grup DIVER,

PMAR o FP BAS o programa ALTER).

L’alumnat que promocioni al curs vinent sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular

de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableix el centre i superar les

avaluacions corresponents. Així mateix, l’alumnat que no promocioni haurà de seguir el pla

individualitzat de repetició establert pel centre.

Notes aclaratòries.

● En el còmput de les matèries avaluades negativament, tot i que no és el criteri per decidir

la promoció o no dels alumnes, s’han de considerar tant les matèries del propi curs com les

dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de

l’etapa i les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent

per a cada curs.

● L’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries

amb adaptació curricular significativa, en funció de la maduresa de l’alumne, el grau

d’inserció en el seu grup / classe i la possibilitat que amb la repetició es puguin reduir el

nombre d’adaptacions que l’alumne necessita.

● Les decisions s’han de prendre per consens. En el cas que no n’hi hagi, s’han d’adoptar

per majoria simple. En cas d’empat, el vot de qualitat del tutor el dirimirà. En tot cas, només

tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l’alumne en

concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a

aquest alumne.



Criteris Titulació per l’etapa d’ESO

En el marc de la Llei 3/2020, del Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, i de la Resolució

11824 del D.G Planificació, Ordenació i Centres de 18 de Novembre de 2021 (BOIB 2O nov), a

l’etapa que integra l’educació obligatòria, la regulació de l’avaluació i titulació es basa

principalment en l’assoliment dels objectius d’etapa i en el desenvolupament de les

competències corresponents.

D’acord amb aquesta normativa, la decisió final sobre la titulació a 4t d’ESO, ha de ser adoptada

de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumnat, a l’avaluació ordinària de juny.

En tots els casos es tindrà especialment en compte la maduresa de l’alumne/a i les possibilitats

de continuar els seus estudis.

La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional, no punitiva i condicionada a les

possibilitats que aquesta sigui realment profitosa per l’alumne.

Donat el cas, aquesta mesura s’adoptarà de forma col.legiada per l’equip docent.

Els i les alumnes que, en finalitzar l’educació secundària obligatòria, hagin assolit els objectius

d’aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de

graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari, i d’acord amb l’article 21 del Decret

34/2015, obtindran un certificat oficial.

Tenint en compte aquests criteris generals, s’estableixen els següents criteris específics per a la

titulació a l’ESO, que s’inclouen a la Concreció Curricular del Centre:

Els referents per a l’avaluació de l’alumnat són els criteris d’avaluació i la seva concreció en els

estàndards d’aprenentatge de les diferents àrees tindran un caràcter orientatiu.

● Titulació ordinària:

L’alumne/a titula i, per tant, obté el Graduat en Educació Secundària quan ha aprovat totes les

matèries de l’ensenyament secundari obligatori.



● Titulació extraordinària:

1) L’alumne/a titula i, per tant, obté el Graduat en Educació Secundària quan tingui una

avaluació negativa en una o més matèries i es donin conjuntament totes i cadascuna de

les condicions següents:

A. Que l’equip docent considera que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no

impedeix a l’alumne/a la possibilitat de continuar els seus estudis i que la titulació beneficiarà

la seva evolució acadèmica.

B. Que hagi mostrat interès durant el curs a les classes lectives de les àrees suspeses i hagi

lliurat les tasques encomanades.

C. Que s’hagi presentat a les convocatòries dels exàmens de les diferents matèries no

superades amb interès i realitzant l’esforç necessari per aprovar-los.

2) Quan l’equip docent considera que en l’alumne/a concorren circumstàncies personals

(repetició de curs, malaltia perllongada, incorporació tardana, situació familiar complexa,…)

que fan aconsellable la seva titulació, ja que això beneficiarà la seva evolució acadèmica i/o

professional.

En aquest cas s’han de tenir molt en compte, també per a l’alumne/a, les mesures d’atenció

educativa proposades en el seu consell orientador (possibilitat d’incorporació a grup DIVER,

PMAR o FP BAS o programa ALTER).

● Titulació alumnat NESE:

Els referents per a l’avaluació de l’alumnat NESE han de ser els criteris d’avaluació establerts

en les seves ACIs personals. Els estàndards d’aprenentatge que hi consten tindran un

caràcter orientatiu.

L’alumnat que cursi matèries amb ACS podrà obtenir el títol de GESO si es compleixen les

premises assenyalades en el punts de titulació ordinària o extraordinària.

3). La decisió sobre la titulació d’un alumne/a es prendrà, a partir d’aquests criteris, per acord de

tot l’equip docent. La decisió de no titular un/a alumne/a, constarà de forma motivada segons els

criteris anteriorment exposats, a l’acta de desenvolupament de la sessió d’avaluació.

4- En finalitzar el curs de 4t ESO, l’alumnat rebrà un Consell Orientador elaborat per l’equip

docent, d’acord amb el model establert a l’efecte.



Nota:

* En el còmput de les matèries avaluades negativament, s’han de considerar tant les matèries del

propi curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a

cada curs de l’etapa i les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera

independent per a cada curs.

* L’alumnat que cursa matèries amb ACS a 4t d’ESO pot obtenir el títol de graduat en educació

secundària obligatòria si així ho considera l’equip docent tenint en compte la maduresa de

l’alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis.

* Les decisions s’han de prendre per consens. En el cas que no n’hi hagi, s’han d’adoptar per

majoria simple. En cas d’empat, el vot de qualitat del tutor el dirimirà. En tot cas, només tenen dret

de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l’alumne en concret i cada

professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne.


