
REQUISITS QUE HA DE COMPLIR
L’ALUMNAT DE 1r DE BATXILLERAT

PER PROMOCIONAR A 2n DE
BATXILLERAT1

1. Alumnat amb 0, 1 o 2 matèries suspeses.
2. En cas de tenir 3 o més matèries suspeses, l’equip docent

decidirà, de manera excepcional, la promoció una vegada
analitzats els següents criteris:

a. L’evolució de l’alumne en el conjunt de les matèries
b. La maduresa acadèmica en relació amb els objectius del

Batxillerat
c. Les competències corresponents de cada matèria
d. La maduresa de l’alumne
e. Les possibilitats de continuar el seu itinerari acadèmic

1 D’acord amb les instruccions de la Direcció general de planificació i centres sobre
l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes, i per acord del claustre



REQUISITS QUE HA DE COMPLIR
L’ALUMNAT PER OBTENIR EL TÍTOL

DE BATXILLERAT1

1. No tenir cap matèria avaluada negativament (alumnat amb 0
matèries suspeses).

2. En cas de tenir alguna matèria avaluada negativament (1 o
més matèries suspeses), sempre i quan la mitjana del curs
sigui superior a 5, i cap nota inferior a 3, l’equip docent
decidirà, de manera excepcional la titulació una vegada
analitzats els següents criteris:

a. L’evolució de l’alumne en el conjunt de les matèries
b. La maduresa acadèmica en relació amb els objectius del

Batxillerat
c. Les competències corresponents de cada matèria
d. La maduresa de l’alumne
e. Les possibilitats de continuar el seu itinerari acadèmic

1 D’acord amb les instruccions de la Direcció general de planificació i centres sobre
l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes, i per acord del claustre



REQUISITS QUE HA DE COMPLIR
L’ALUMNAT PER PROMOCIONAR

(1r, 2n i 3r d’ESO)1

Promocionaran els/les alumnes que compleixin els
següents requisits:

1. Alumnes amb 0, 1 o 2 matèries suspeses, que no siguin
Castellà/Matemàtiques, Català/Matemàtiques o Català/Castellà.

2. Alumnes amb 2 matèries suspeses, en cas que aquestes siguin
Castellà/Matemàtiques, Català/Matemàtiques o Català/Castellà o amb
més de 2 matèries suspeses si l’equip docent considera les opcions
següents:

● Que l’alumne/a ha superat els objectius generals d’etapa
● Que l’alumne/a ha assolit les competències clau
● Que ha progressat
● Que ha demostrat suficient maduresa
● Que té possibilitats de seguir amb els seus estudis.

1 D’acord amb les instruccions de la Direcció general de planificació i centres sobre
l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes, i per acord del claustre



  
  

REQUISITS   QUE   HA   DE   COMPLIR   
L’ALUMNAT   PER   OBTENIR   EL   TÍTOL   

D’ESO 1   
  

1. No  tenir  cap  matèria  avaluada  negativament  (alumnat  amb  0           
matèries   suspeses).   

2. En  cas  de  tenir  alguna  matèria  avaluada  negativament  (1  o            
més  matèries  suspeses),  sempre  i  quan  la  mitjana  del  curs            
sigui  superior  a  5,  i  cap  nota  inferior  a  3,  l’equip  docent              
decidirà  sobre  la  promoció  una  vegada  analitzats  els  següents           
criteris:   

  
1. Que   l’alumne/a   ha   superat   els   objectius   generals   d’etapa   
2. Que   l’alumne/a   ha   assolit   les   competències   clau   

3. Que   ha   progressat   
4. Que   ha   demostrat   suficient   maduresa   
5. Que   té   possibilitats   de   seguir   amb   els   seus   estudis.   

  

  

1   D’acord   amb   les   instruccions   de   la   Direcció   general   de   planificació   i   centres   sobre   
l’avaluació   de   l’aprenentatge   dels   alumnes,   i   per   acord   del   claustre   
  


