PREGUNTES FREQÜENTS
Resolució de 29 de març de 2021 de la SAEFP, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació
del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d’avaluació, promoció i titulació
durant el curs 2020-2021, davant la situació ocasionada per la Covid-19.

1. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
1.1. Quin és el criteri per a promocionar de curs en 1r, 2n i 3r d’ESO?
L’alumne o alumna promocionarà de curs en 1r, 2n i 3r d’ESO, en convocatòria ordinària,
únicament quan haja superat totes les matèries cursades.
Si té matèries suspeses en convocatòria ordinària, obligatòriament haurà de presentar-se a la
convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria extraordinària, no es podrà considerar com a
única causa per a la repetició de curs les possibles matèries que pogueren quedar sense superar,
sinó l’evolució acadèmica de l’alumne o alumna, globalment valorada.
En tot cas, la permanència d’un any més en el mateix curs (repetició) es considera una mesura
excepcional que serà adoptada, de manera col·legiada per l’equip docent, amb l’assessorament
del Departament d’Orientació.
1.2. Es pot proposar per a títol en 4t d’ESO a un alumne/a amb matèries no superades a la
convocatòria ordinària? I a la extraordinària?
Sí. La decisió de titulació no queda supeditada a la superació de totes les matèries, tant en
l'avaluació ordinària com en l'extraordinària.
Els equips docents tindran en compte les possibilitats de seguir amb èxit els estudis, després de
l’aplicació de les corresponents activitats de reforç dels aprenentatges no adquirits, o d’accedir al
món laboral, i també l’actitud de treball de l’alumnat al llarg del curs 2020-2021.
1.3. És obligatori presentar-se a l’avaluació extraordinària en 4t d’ESO?
Únicament per a l’alumnat amb matèries no superades en 4t d’ESO que no haja sigut proposat per
a títol en la convocatòria ordinària.

2. BATXILLERAT
2.1. Quin és el criteri per a promocionar de 1r a 2n de Batxillerat?
L’alumne o alumna promocionarà de primer a segon de Batxillerat, en convocatòria ordinària,
únicament quan haja superat totes les matèries cursades.
Si té matèries suspeses en convocatòria ordinària, obligatòriament haurà de presentar-se a la
convocatòria extraordinària. En aquesta convocatòria extraordinària, no es podrà considerar com a
única causa per a la repetició de curs les possibles matèries que pogueren quedar sense superar,
sinó l’evolució acadèmica de l’alumne o alumna, globalment valorada.
En tot cas, la permanència d’un any més en el mateix curs (repetició) es considera una mesura
excepcional que serà adoptada de manera col·legiada per l’equip docent, amb l’assessorament
del Departament d’Orientació.

2.2. Es pot proposar per a títol en 2n de Batxillerat a un alumne/a amb matèries no
superades a la convocatòria ordinària? I a la extraordinària?
Sí. La decisió de titulació no queda supeditada a la superació de totes les matèries, tant en
l'avaluació ordinària com en l'extraordinària.
Els equips docents tindran en compte les possibilitats de seguir amb èxit els estudis o d’accedir al
món laboral i l’actitud de treball de l’alumnat al llarg del curs, a més dels resultats de les
avaluacions realitzades.
2.3. És obligatori presentar-se a l’avaluació extraordinària en 2n de Batxillerat?
Únicament per a l’alumnat amb matèries no superades en 2n de Batxillerat que no haja sigut
proposat per a títol en la convocatòria ordinària.
2.4. Es podrà introduir a ITACA una qualificació inferior a 5 en alguna matèria i proposar a
l’alumne/a per a títol de Batxiller?
Sí, el requisit per a proposar per a títol és que la nota mitjana de l’etapa siga igual o superior a 5.
En aquests casos la proposta de títol i el càlcul de la nota mitjana hauran de ser introduïts pel
centre de manera manual a ITACA. Aquests nous valors de proposta de títol i càlcul de la nota
mitjana que s’introduïsquen des del centre sí que quedaran reflectits automàticament als
documents d’avaluació d’ITACA.
2.5. L’alumnat que a la finalització del curs 2020/2021 no haja sigut proposat per a títol i haja
esgotat el límit de permanència de 4 cursos en règim ordinari diürn ha de continuar els
seus estudis en els règims de Batxillerat per a persones adultes, nocturn o a distància?
Sí, la permanència en el Batxillerat ocupant un lloc escolar en règim ordinari diürn serà de quatre
anys acadèmics com a màxim.

