
 

ADAPTACIÓ DELS CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ PER AL CURS 2020-2021 
 

PROMOCIÓ 
 

Promocionen 

1. Amb totes les matèries aprovades. 
2. Amb un màxim de dues matèries no superades. 
3. Si es compleixen les excepcions posteriors (curs 20/21). 

No promocionen 

1. Amb dues àrees instrumentals no superades:  
● matemàtiques-català 
● matemàtiques-castellà 

2. Amb tres matèries suspeses i que no es compleixin les condicions excepcionals per al curs 20/21. 

Excepcions (curs 20/21) 
Adaptat a les instruccions d’avaluació de la resolució del 16/10/2020 

En el cas que un alumne tingui dues o més matèries no superades (sempre que no siguin les instrumentals) ,                    
la promoció dependrà del grau de consecució de les competències clau que es treballen a totes les àrees                  
amb major o menor grau. D’aquesta ponderació en resulta la nota global de cada competència. Així doncs: 
 

● El nombre de matèries suspeses no serà un criteri determinant per a la promoció sempre i quan no                  
siguin les de l’apartat anterior. 

● L’equip educatiu ha de prendre la decisió de manera col·legiada per majoria. Cada professor té un vot                 
per asignatura que imparteix. En cas d'empat, el tutor té vot de qualitat. El professorat no es pot abstenir                   
en relació a una decisió de promoció o titulació. 

● Es tindran en compte els següents criteris: 
 

1. Grau d’assoliment de les competències clau que es grada de la següent manera. 
 

 
 
 

 
 

5 Molt 

4 Bastant 

3 Adequat 

2 Poc 

1 Gens 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Totes les competències han d’estar assolides  en  el nivel 3 o superior. 
● Tenir dues competències en els nivells 1 o 2, és a dir, no assolides sempre i quan les                  

competències Aprendre a aprendre (AA), Digital (CD), Matemàtica i en Ciència i Tecnologia             
(CMCT) i Lingüística (CL) estiguin en un nivell  4 o 5. 

 
2. La naturalesa de les àrees no superades no ha de suposar un impediment per seguir amb èxit el curs                   

següent. 
3. Té possibilitats de recuperació i la promoció beneficia la seva evolució acadèmica. 
4. No haver abandonat una matèria: això implica no lliurar els treballs encomanats, , no presentar-se als                

exàmens o entregar-los en blanc. 
 

● Quan un alumne no promocioni se li aplicarà el pla específic per a alumnes que no promocionen. 
● Quan alumne promocioni amb àrees suspeses tendrà un pla específic de recuperació d’aquestes             

amb mesures d’atenció a la diversitat. 



 

 
TITULACIÓ 

 

Titulen 

1. Amb totes les matèries aprovades. 
2. Amb un màxim de dues matèries no superades.  
3. Si es compleixen les excepcions posteriors (curs 20/21). 

No titulen 

1. Amb dues àrees instrumentals no superades: 
● català i castellà 
● català i matemàtiques 
● castellà i matemàtiques  

2. Amb tres matèries suspeses i que no es compleixin les condicions excepcionals per al curs               
20/21 . 

Excepcions (curs 20/21) 
Adaptat a les instruccions d’avaluació de la resolució del 16/10/2020 

En el cas que un alumne tingui dues o més matèries no superades (sempre que no siguin les                  
instrumentals) , la titulació dependrà del grau de consecució de les competències clau que es               
treballen a totes les àrees amb major o menor grau. D’aquesta ponderació en resulta la nota global                 
de cada competència. Així doncs: 
 
● El nombre de matèries suspeses no serà un criteri determinant per a la titulació sempre i quan                 

no siguin les de l’apartat anterior. 
● L’equip educatiu ha de prendre la decisió de manera col·legiada per majoria. Cada professor té               

un vot per asignatura que imparteix. En cas d'empat, el tutor té vot de qualitat. El professorat no                  
es pot abstenir en relació a una decisió de promoció o titulació. 

● Es tindran en compte els següents criteris: 
1. Grau d’assoliment de les competències clau que es grada de la següent manera. 

 

5 Molt 

4 Bastant 

3 Adequat 

2 Poc 

1 Gens 



 

 

 
● Totes les competències han d’estar en  el nivel 3 o superior. 
● Tenir dues competències en els nivells 1 o 2, sempre i quan les competències Aprendre a                

aprendre (AA), Digital (CD), Matemàtica i en Ciència i Tecnologia (CMCT) i Lingüística             
(CL) en un nivell  4 o 5. 

 
2. El grau de consecució dels objectius de l’alumnat ha de permetre la seva evolució              

acadèmica.  
3. La naturalesa de les àrees no superades no ha de suposar un impediment per seguir la seva                 

formació acadèmica posterior. 
4. No haver abandonat una matèria: això implica no lliurar els treballs encomanats, , no              

presentar-se als exàmens o entregar-los en blanc. 
5. La seva  titulació possibilita la seva evolució acadèmica i/o professional. 

● Quan un alumne no tituli se li aplicarà el pla específic per a alumnes repetidors amb mesures                 
d’atenció a la diversitat. 


