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L’AVALUACIÓ D’ALUMNES: normativa i aplicació a l’Institut XXV Olimpíada. 
 
 

RECORDATORIS PREVIS 
 

• Avaluar vol dir valorar el conjunt de coneixements, procediments i actituds que ha demostrat 
l’alumne al llarg del trimestre, no és el resultat d’una prova puntual ni el valor d’un examen. 

• Avaluar vol dir tenir en compte les competències (bàsiques unes i no tan bàsiques altres) que ha 
assolit l’alumne en un trimestre, és a dir, el procés d’adquisició, interiorització i aprofitament 
d’allò que ha après. 

• Cal avaluar seguint els criteris establerts a les programacions didàctiques de cada departament per 
a cadascun dels cursos. 

• Els exàmens trimestrals també tenen una proporcionalitat en la nota final de l’avaluació, establerta 
a les programacions. 

• L’alumnat que no es presenta a una prova ha de tenir una nota proporcional a la feina feta durant 
el trimestre (bo i la mitjana amb el 0 del no presentat).  

• Si escau, cal tenir en compte els deures de consolidació d’estiu a la nota de la primera avaluació, 
tant els de primària com els dels diversos cursos d’ESO. 
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1. L’AVALUACIÓ D’ALUMNES D’ESO 
1.1. FONAMENTS DE DRET 
- ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació secundària.  
- DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria. 
- ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per 

la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a 
l'educació secundària obligatòria. 

- REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims 
corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria, segons la redacció feta pel 

- REIAL DECRET 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el REIAL DECRET 1631/2006, 
de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’Educació 
Secundària Obligatòria, així com els Reials Decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 
2 de juliol, afectats per aquestes modificacions. 

- DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre dret i deures de l’alumnat i regulació de la convivència 
en els centres educatius no universitaris de la Generalitat de Catalunya. 

- Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Instruccions curs 2013-2014, de 28 de juny 
de 2013. 

- Document d’“Orientació sobre l’avaluació a l’ESO”, de maig de 2013. Aquest document recull la 
normativa vigent per a la seva aplicació en l’avaluació. 

 
1.2. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D’AVALUACIÓ A L’ESO 
Per a la concreció de l’avaluació d’alumnes de secundària obligatòria se segueixen els aspectes 
recollits en el document “Orientacions per a l’avaluació a l’ESO”. 
 
1.2.0. Avaluació inicial 

Normativa: Orientació sobre l’avaluació a l’ESO1. Concreció a l’Institut 
- Conèixer el nivell d’aprenentatge de cada alumne/a, 

detectar possibles dificultats i donar-ne pautes.  
- Constatar els nivells de l’alumnat amb 

l’Avaluació inicial i/o proves inicials. 
- Detectar possibles dificultats (tutoria i ED). 
- Donar pautes per superar-les (entrevistes 

famílies i intervenció Dep. Orientació). 
- L’Av inicial prescriptiva el 1r trim. a 1r i 4t d’ESO.  - Av Inicial a 1r i 4t d’ESO en el mes d’octubre.  
- En l’avaluació inicial de 1r d’ESO es tindrà en compte 

l’avaluació de les activitats de reforç fetes durant 
l’estiu per l’alumnat procedent de 6è de primària. 

- Valoració de les tasques d’estiu. Inclusió en la 
nota de la 1a Av (protocol de recollida de les 
tasques i inclusió en la nota d’acord amb els 
criteris establerts en cada 
departament/seminari).  

- La persona tutora, entre altres funcions, ha d’aixecar 
acta d’aquestes avaluacions inicials, recollirà les 
valoracions i les decisions preses, i vehicularà 
l’intercanvi d’informació amb les famílies.  

- Persona tutora: 
o Aixeca acta. 
o Recull valoracions i decisions. 
o Informa les famílies.  

- El format de les actes i el traspàs d’informació a les 
famílies ho decideix el centre. Poden diferir de les 
altres avaluacions trimestrals. Es recomana incloure 
valoracions qualitatives en els casos que calgui.  

- Butlletins informatius. 
- Entrevista amb les famílies. 
- Valoracions qualitatives. 
- Valoracions quantitatives.  

                                            
1 Desplegament de l’article 5.4 de l’ ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, en el document “Orientació sobre 
l’avaluació a l’ESO. 
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1.2.1. Criteris generals de l’avaluació de l’ESO.  
 

Normativa. Article 2. Criteris generals2 Concreció a l’Institut. 
2.1. L'avaluació dels processos d'aprenentatge en l'ESO 

ha de ser contínua i diferenciada per matèries. Els 
objectius i les competències bàsiques, han de ser el 
referent de les programacions i l'avaluació. 

- Quadern de seguiment del professorat amb notes 
del procés d’aprenentatge.  

- Objectius i competències recollits a les 
programacions didàctiques. 

2.2. L'avaluació ha de ser contínua i té per objecte 
constatar els avenços de l'alumnat, detectar les 
dificultats i adoptar-ne mesures. S'han d'establir 
pautes per a l'observació sistemàtica i el seguiment 
de cada alumne/a al llarg del seu procés. 

- Activitats, treballs, controls, incloses en les 
programacions de les matèries. 

- Detecció de dificultats: fitxes de tutoria, 
seguiment tutorial, seguiment ED, i, si s’escau, 
intervenció del dep Orientació 

- Mesures: PI, PIM, accions concretes segons la 
diversitat a l’aula. 

2.3. La informació que proporciona l’avaluació ha de 
permetre millorar els aprenentatges de l'alumnat, 
els processos d'ensenyament emprats i la pràctica 
docent. L'avaluació ha de constatar l'assoliment de 
resultats de l'aprenentatge. 

- Nota numèrica de 0 a 10. 
- Autoavaluació (cada departament ha d’establir els 

ítems per a l’anàlisi): 
o Anàlisi de l’adequació de la programació. 
o Anàlisi del procés d’ensenyament. 
o Anàlisi de la pràctica docent. 

2.4. L'avaluació és diferenciada per matèries. Els 
referents per a l'avaluació són l'assoliment de les 
competències bàsiques i els criteris d'avaluació de 
les matèries. Així mateix s'han de tenir en 
consideració els diferents elements del currículum, 
el treball fet a classe i l'interès i l'esforç per 
progressar demostrat per l'alumne/a 

- Nota matèria. 
- Evolució de l’alumne/a en la resta de matèries.  
- Criteris d’avaluació en les programacions: 

o Elements del currículum. 
o Treball fet a classe. 
o Interès. 
o Esforç. 

2.5. Els centres docents han d'incloure en el seu 
projecte educatiu els criteris generals adoptats 
respecte a l'avaluació i el pas de curs de l'alumnat, 
respecte a l'acreditació de l'etapa i respecte al 
disseny d'activitats d'avaluació i de recuperació. 

Consulta al document “L’avaluació final a l’ESO i al 
Batxillerat” de: 
- Criteris avaluació final. 
- Criteris pas de curs. 
- Criteris acreditació etapa. 

2.6. Les programacions de cada matèria han d'incloure 
els criteris d'avaluació i les activitats d'avaluació i 
de recuperació previstes. 

- Inclusió en les programacions els criteris 
d’avaluació i promoció de l’alumnat i 

- de les activitats d’avaluació i de recuperació. 
2.7. L'avaluació final de cada matèria s'ha de fer en 

relació amb els criteris d'avaluació establerts. 
- Queda establert en el document “L’avaluació 

final a l’ESO i al Batxillerat”. 
2.8. Els centres docents han de fer públics els criteris 

d'avaluació concretats en el PEC i els que 
s'aplicaran en l'avaluació, i també els criteris per 
decidir si l'alumnat passa de curs; així mateix, els 
centres han d'informar les famílies i els alumnes 
d'aquests criteris. Aquesta informació ha de 
permetre el compromís de l'alumne o alumna i de 
la família en el procés d'aprenentatge. 

- Elaboració de les programacions. 
- Lliurament a Coordinació Pedagògica de les 

programacions amb criteris d’avaluació i 
recuperació (primer dia laboral del curs).  

- Publicació al web de l’institut (revisió anual del 
contingut de la informació publicada al web). 

Data de publicació: primers dies de setembre de cada 
curs. 

 

                                            
2 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. 
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1.2.2. Equip Docent (ED) i sessions d’avaluació.  
a) Equip Docent. 
 
Normativa: Article 4. Equip docent3 Concreció a l’Institut 
4.1. L'equip docent, integrat pel professorat del grup 

d'alumnes i coordinat pel tutor/a, actua com a 
òrgan col·legiat, en l'avaluació i en l'adopció de 
les decisions que en resultin. 

- ED: tot el professorat que imparteix matèries. 
- Tutor/a coordina i presideix les reunions d’ED. 
- Adopció de mesures en règim col·legiat. 

4.2. Cada professor o professora ha d'aportar 
informació sobre el procés d'aprenentatge de 
l'alumnat en la matèria/ies que imparteixi. 

En les reunions d’ED: 
- Assoliment dels objectius i les competències del 

currículum: notes de cada alumne/a en cada matèria. 
- Informació sobre la realització del treball fet a classe. 
- Informació sobre l’interès mostrat per cada alumne/a. 
- Informació sobre l’esforç de cada alumne/a. 

4.3. L'ED, en la valoració dels aprenentatges de 
l'alumnat, ha d'adoptar les decisions per consens 
i, en cas de no arribar-hi, per majoria. Cada 
professor/a de l'equip pot emetre un vot únic, 
amb independència del nombre de matèries que 
imparteixi. El vot del tutor/a serà diriment en 
cas d'empat. 

En les reunions d’ED: 
- Valoració de la coherència de les notes de cada 

alumne/a que han d’incloure: 
o Valoracions curriculars. 
o Valoracions del treball realitzat. 
o Valoració de l’interès de cada alumne/a. 
o Valoració de l’esforç realitzat.  

- Adopció de decisions per consens o 
- Adopció de decisions per majoria dels presents (cada 

professor/a vot únic). 
 
b) Sessions d’avaluació. 
Normativa: Article 5. Sessions d'avaluació4 Concreció a l’institut 
5.1. La sessió d'avaluació és la reunió de l'ED, 

coordinada pel tutor/a, per intercanviar informació 
i prendre decisions sobre el procés d'aprenentatge. 

- Reunió de l’ED en sessió d’avaluació. 
 

5.2. També poden participar en les sessions d'avaluació 
altres professors amb responsabilitats de 
coordinació pedagògica i altres professionals que 
intervinguin en el procés. 

- Presència del coordinador d’ESO. 
- Presència, si s’escau, de la psicopedagoga i 

orientadora de l’institut. 
- Presència, si s’escau, de la Integradora Social. 
- Presència, si s’escau, d’algun membre de l’Equip 

de direcció. 
5.3. Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el 

desenvolupament per part del professorat del 
procés cal fer almenys una sessió trimestral. 

- Calendari d’avaluacions (cada curs s’estableix el 
calendari d’avaluacions i recuperacions general i 
cada departament concreta les recuperacions) 
Aquest calendari es lliura a coordinació 
pedagògica i es publica al web. 

5.4. Per millorar el coneixement i l'acollida d’alumnes 
i prendre decisions sobre el seu procés, en el 
primer trimestre de 1r i 4t r, se n'ha de celebrar 
una altra com a mínim. 

- Sessió d’avaluació inicial al mes d’octubre. 
 

                                            
3 ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny.  
4 Veure nota anterior. 
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5.5. A les sessions d'avaluació, l'ED ha d'acordar les 
decisions que consideri necessàries per facilitar el 
procés d'aprenentatge de l'alumnat. 

-  l’ED acorda a les actuacions que cal prendre per 
facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

5.6. La persona tutora ha de coordinar i presidir les 
reunions d'avaluació del seu grup, aixecar acta, 
fer-hi constar els acords presos, i vehicular 
l'intercanvi d'informació amb els pares, mares o 
representants legals de cadascun dels alumnes. 

- La persona tutora:  
o coordina i presideix la reunió d’avaluació. 
o Estén l’acta de la reunió fent-hi constar els 

acords presos. Veure document 
“Elaboració de les actes d’avaluació”.  

o Transmet la informació de l’avaluació a 
l’alumnat i/o a llur famílies. Veure 
document “Els butlletins de notes per 
informar de l’avaluació”. 

- La persona tutora té assignat el vot diriment en cas 
d’empat en les votacions. 

 
1.2.3. Atenció a la diversitat.  
Normativa: Article 6. Atenció a la diversitat5 Concreció a l’institut 
6.1. l'alumnat amb dificultats per aprendre i el que 

presenta altes capacitats intel·lectuals, cal establir en 
la programació les adaptacions necessàries:  
a) Adequació dels objectius a les característiques de 

l'alumnat. 
b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de 

complexitat per assolir un determinat objectiu. 
c) Preparar noves activitats que permetin a 

l’alumnat aprendre i participar plenament a 
l'aula, i incloure de manera progressiva aquestes 
noves opcions de treball. 

d) Planificar mesures de reforç de les matèries o 
àmbits si les adaptacions incorporades a les 
programacions de les matèries resulten 
insuficients per a determinats alumnes. 

e) Avaluar prenent com a referent les opcions 
recollides específicament en les programacions. 

- Atenció a la diversitat (PI) que no cal que sigui 
inclusiu de totes les matèries, sinó les que 
específicament inclou el PI: 

o Adequació d’objectius a cada alumne/a 
amb NE. 

o Dissenyar activitats de diferent 
complexitat per a cada alumne/a. 

o Preparar activitats progressives per al 
progrés de l’alumnat.  

- Mesures de reforç (s’estableixen en cada 
departament/seminari per a la matèria 
corresponent grupalment o individual). 

- Criteris d’avaluació: 
o L’alumnat amb NEE a l’aula ordinària 

l’avalua el professor de la matèria 
o L’alumnat de les aules de reforç i de 

l’aula d’acollida l’avalua conjuntament 
el professor titular de la matèria i el de 
reforç/acollida, bé que el professor que 
imparteixi més hores a l’alumne tindrà 
l’última decisió sobre la qualificació  

- La nota és de 0 a 10, si no s’estableix una altra 
qualificació en l’elaboració del PI.  

 
6.2. Programes de diversificació curricular. 

 

- Concreció dels programes de diversificació 
curricular, d’acord amb el DECRET 143/2007. 

- Cada curs, un cop detectades les NE, es realitza 
la concreció del programa. 

6.3. Les adaptacions en la programació, les mesures de 
reforç i les previstes en un pla de diversificació 

- Concreció en l’elaboració de PI “Pla 
Individual”. 

                                            
5 Normativa l’ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny.  
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poden resultar insuficients. En aquests s’elabora un 
pla individualitzat. L'avaluació s'ha de fer d'acord 
amb els objectius fixats en el pla individualitzat. 

- Qualificació establerta en els criteris 
d’avaluació del PI (de 0 a 10 si no s’especifica 
altrament). 

6.4. Situacions d'escolarització singular. 

 

Escolarització singular, si s’escau, a: 
- UEC. 
- Atenció domiciliària  i Aules hospitalàries. 
- Centres educatius del Dep. Justícia o Dep. 

Acció Social i Ciutadania. 
Es farà un seguiment tutorial (pel cap baix, 
trimestralment) d’aquest alumnat amb el centre 
extern amb què se’n comparteix l’escolaritat. 

 
 
 
1.2.4. Reforç i recuperacions al llarg del curs 

Normativa: Article 7. Reforç i recuperacions al 
llarg del curs6. 

Concreció a l’Institut. 

Amb la finalitat de garantir l'adquisició dels 
aprenentatges imprescindibles per prosseguir el 
procés educatiu amb èxit, quan durant el procés 
d'avaluació contínua es detecti que l'alumnat no 
progressa adequadament, el centre, en qualsevol 
moment del curs, ha d'establir les mesures pertinents 
de reforç educatiu i la realització d'activitats de 
recuperació. En les actes de les sessions d'avaluació 
realitzades al llarg del curs hi ha d'haver constància 
expressa dels resultats obtinguts per l'alumnat en les 
activitats de recuperació esmentades. 

- Detecció de la necessitat de reforç. Un cop 
detectades les NE es fa una programació que 
inclou: 

o Aplicació de mesures: 
o Suport. 
o Activitats de reforç. 
o Canvi de grup o de matèria, si s’escau. 

- Recuperacions durant el curs. Cada 
departament/seminari lliura a principi de setembre 
el calendari de les recuperacions ordinàries del 
curs, d’acord amb el calendari d’avaluacions 
establert. A més, cada departament/seminari pot 
incrementar activitats i controls de recuperació 
quan es detecti la necessitat per la diversitat de 
l’alumnat. 

- Recuperacions de matèries pendents d’avaluacions 
o cursos anteriors. A principi de curs es lliura el 
calendari d’activitats i exàmens de recuperació de 
matèries de cursos anteriors, a coordinació 
pedagògica. Aquestes activitats i exàmens es 
realitzen fora d’horari lectiu abans de la 2a 
avaluació del curs per informar les famílies 
(mitjançant el web de l’institut). A les notes de la 
2a avaluació s’inclouen les notes de les matèries 
recuperades. Aquestes recuperacions no exclouen 
la realització, en el cas de no superades, de noves 
activitats i exàmens de recuperació fins a final del 
curs present. 

 
 

                                            
6 Veure notes anteriors que fan referencia a la normativa d’aplicació.  
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1.2.5. Reclamacions motivades per les qualificacions de l'ESO 
D'acord amb l'article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, 
els alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d'edat tenen dret a sol·licitar 
aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a 
reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al 
final d'un curs o de l'etapa. 
 
Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO 
Si les normes d'organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les reclamacions 
respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor 
i l'alumne afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament, seminari o òrgan 
equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al 
professor i la reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d'actes del departament o 
seminari, o registre documental amb funció equivalent, i es comunicaran a l'equip docent del grup 
corresponent. 
 
Reclamacions motivades per qualificacions d’ESO. 
Alumnes o pares/mares/tutors:   
 Dret a sol·licitar aclariments respecte a les qualificacions trimestrals o finals. 
 Dret a reclamar contra les decisions i qualificacions finals de curs o d’etapa. 
Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d’ESO. 
 

Professor/a " Tutor/a 

#  $ 
Resolució 
definitiva 

professor/a 
! Departament / 

Seminari 

9 Comunicat ED  

9 Anotació llibre d’actes.  
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2. L’AVALUACIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT 
2.1. FONAMENTS DE DRET 
- ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els 

documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del 
batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat 
nocturn. 

- DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat. 

- DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre dret i deures de l’alumnat i regulació de la convivència 
en els centres educatius no universitaris de la Generalitat de Catalunya. 

- REIAL DECRET 146/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es 
fixen els seus ensenyaments mínims.  

- Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Instruccions curs 2013-2014, de 28 de juny 
de 2013. 

 
2.2. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D’AVALUACIÓ AL BATXILLERANT 
2.2.1. Criteris general de l’avaluació al batxillerat. 

Normativa: Article 2. Criteris generals7 Concreció a l’Institut 
2.1. L'avaluació contínua, global i diferenciada. - Quadern de seguiment del professorat amb notes 

del procés d’aprenentatge. 
2.2. Els objectius i les competències han de regular els 

processos d'avaluació8. 
- Objectius i competències recollits a les 

programacions didàctiques. 
2.3. Pautes d’observació sistemàtica i el seguiment de 

l’alumnat. En qualsevol moment del curs, detectats 
alumnes amb dificultats per a l’aprenentatge, el 
professorat ha d'establir la realització d'activitats de 
recuperació. 

- Activitats, treballs, controls inclosos en les 
programacions de les matèries. 

- Detecció de dificultats a partir de l’avaluació 
inicial per part de l’ED i de la persona tutora. 

2.4. Els referents per a l'avaluació de les matèries seran 
els criteris d'avaluació. Així mateix, cal prendre en 
consideració els diferents elements del currículum i 
el treball fet a classe, així com l'interès i l'esforç 
demostrat per l'alumnat. 

- Criteris d’avaluació en les programacions: 
o Elements del currículum. 
o Treball fet a classe. 
o Interès. 
o Esforç. 

2.5. A les sessions d'avaluació es considera la situació 
de cada alumne en cada matèria particular i la seva 
evolució de conjunt. 

En les sessions d’avaluació s’analitza: 
- Nota matèria. 
- Evolució de cada alumne/a en la resta de 

matèries.  
2.6. La informació que proporciona l’avaluació 

constata i certifica l’assoliment d’objectius de 
l’aprenentatge i ha de permetre millorar els 
aprenentatges de l'alumnat i els processos 
d'ensenyament emprats i la pràctica docent. 

- Nota numèrica de 0 a 109. 
- Autoavaluació (cada departament ha d’establir els 

ítems per a l’anàlisi): 
o Anàlisi de l’adequació de la programació. 
o Anàlisi del procés d’ensenyament. 
o Anàlisi de la pràctica docent. 

2.7. S’ha d'incloure en el projecte educatiu els criteris 
generals adoptats respecte a l'avaluació i la 
promoció de l'alumnat, i el disseny d'activitats 
d'avaluació i de recuperació. 

- Inclusió en les programacions els criteris 
d’avaluació i promoció de l’alumnat  

- i de les activitats d’avaluació i de recuperació 
amb el calendari (lliurat a coordinació 

                                            
7 ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre. 
8 Els objectius i les competències del batxillerat recollits al DECRET 142/2008, de 15 de juliol. 
9 Article 10.2 de l’ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre. 
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pedagògica) de les recuperacions ordinàries del 
curs per part de cada Dep/Sem. 

2.8. En les matèries de l'àmbit de llengües, l'expressió 
oral és el 25% de la qualificació de cada matèria. 
El professorat de les matèries de l'àmbit de 
llengües ha de tenir en compte les valoracions del 
professorat de les altres matèries del currículum. 

- Cada matèria ha de valorar la llengua i s’han de 
concretar, en les programacions, les actuacions i 
la valoració del nivell d’adquisició de les 
competències lingüístiques que es computen en la 
nota de la matèria. 
 

2.9. Les programacions de cada matèria han d'incloure 
els criteris d'avaluació i les activitats d'avaluació i 
de recuperació previstes. 

- Elaboració de les programacions amb criteris 
d’avaluació i de recuperació. 

- Lliurament a Coordinació Pedagògica de les 
programacions (els primers dies de setembre de 
cada curs).  

2.10. Els centres educatius han de fer públics els 
criteris d'avaluació concretats en el projecte 
educatiu i els que s'aplicaran en l'avaluació i per a 
la promoció de l'alumnat.  

- Publicació al web dels criteris d’avaluació i per a 
la promoció de l’alumnat (revisió abans de 
començar les activitats lectives del contingut 
publicat al web). 

- Publicació al web dels criteris i activitats i de 
recuperació (revisió abans de començar les 
activitats lectives del contingut publicat al web). 

- Lliurament del calendari de recuperacions 
ordinàries del curs i de pendents del curs anterior, 
a coordinació pedagògica, d’acord amb el 
calendari general. 

- Les recuperacions es realitzen en horari no lectiu. 
Les recuperacions de pendents del curs anterior 
s’han d’informar en la sessió de la 2a avaluació. 

 
 
2.2.2. Atenció a la diversitat de l’alumnat.  

Indicacions normatives: Article 3. Atenció a la diversitat 
de l'alumnat10 

Concreció en l’Institut 

3.1. S'ha de facilitar l'accés als estudis de batxillerat al 
màxim nombre possible d'alumnes, donant resposta a 
la diversitat i garantint l'excel·lència però també la 
igualtat real d'oportunitats sense excepció. Per això 
s'han d'oferir itineraris adaptats als diferents ritmes i a 
les situacions personals de l'alumnat. 

- Com atendre la diversitat per baix? 
- Com atendre alumnes d’excel·lència? 
- Itineraris adaptats a la diversitat. PI. 

3.2. L'atenció a la diversitat s'ha de fonamentar en els 
elements que configuren el currículum.  

- Cada dep/sem elabora el currículum adaptat de 
les matèries, si s’escau, per a alumnes amb 
diversitat per baix i/o d’excel·lència.  

3.3. S’han de fer les adaptacions curriculars i facilitar les 
ajudes tècniques perquè l'alumnat amb trastorns 
d'aprenentatge i amb discapacitats puguin cursar el 
batxillerat. 

- Alumnes amb: 
o trastorns d’aprenentatge. 
o discapacitats. 

- Cal elaborar un PI amb adaptacions que 
incloguin: 

o Objectius i competències. 

                                            
10 ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre. 
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o Temporalització. 
o Criteris d’avaluació i qualificació. 

3.4. Cal adaptar materials (i) temporalització a l'alumnat 
d'incorporació recent al sistema educatiu català o qui 
compagina el batxillerat amb música o dansa, o amb 
la pràctica intensiva de l'esport. 

- PI establerts en la normativa: 
o Adaptacions a alumnes recent 

incorporats al sistema educatiu català. 
o Adaptacions a alumnes de música, 

dansa i pràctica intensiva de l’esport. 
3.5. Per a l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i 

elevat rendiment acadèmic s'han de preveure les 
mesures d'adaptació de la resposta educativa.  

- La detecció d’alumnes amb altes capacitats 
comporta l’elaboració d’un PI: 

o Adaptacions per a l’alumnat amb altes 
capacitats. 

3.6. Les mesures d'atenció a la diversitat dels punts 3.3, 
3.4 i 3.5 constituiran el pla individual d'un determinat 
alumne. 

- Concreció de l’atenció a la diversitat en 
l’elaboració de PI. 

3.8. El pla individual s'ha de fer constar a l'historial 
acadèmic de l'alumne. 

 
 
2.2.3. Equip Docent i sessions d’avaluació. 
a) Equip Docent.   

Indicacions normatives: Article 8. Equip docent11 Concreció a l’Institut 
8.1. L'equip docent (un professor/a de cada matèria, 

coordinat i presidit per qui exerceixi la tutoria), 
ha d'actuar com a òrgan col·legiat en tot el 
procés d'avaluació de l'alumnat d’un grup i en 
l'adopció de les decisions que en resultin. 

- ED: tot el professorat que imparteix matèries 
comunes o matèries de modalitat en un grup. 

- Coordinar i presideix les reunions d’ED la 
persona tutora del grup. 

- Adopció de mesures en règim col·legiat. 
8.2. Cada professor o professora ha d'aportar 

informació sobre el procés d'aprenentatge de 
l'alumnat en la matèria o les matèries que 
imparteixi. 

En les reunions d’ED cada professor/a aporta: 
- Informació sobre l’assoliment dels objectius i les 

competències del currículum: les notes de cada 
alumne/a en cada matèria. 

- Informació sobre la realització del treball fet a 
classe. 

- Informació sobre l’interès mostrat per cada 
alumne/a. 

- Informació sobre l’esforç de cada alumne/a. 
8.3. Poden participar en les reunions de l'ED altres 

professors i professores amb responsabilitats de 
coordinació pedagògica i altres professionals que 
intervinguin en el procés d'ensenyament i 
aprenentatge de l'alumnat, amb veu i sense vot. 

- Presència del coordinador de Batxillerat. 
- Presència, si s’escau, de la psicopedagoga i 

orientadora de l’institut. 
- Presència, si s’escau, de la Integradora Social. 
- Presència, si s’escau, d’algun membre de l’Equip 

de direcció. 
8.4. L'ED, en la valoració, ha d'adoptar les decisions 

per consens. En cas de no assolir-lo, es farà per 
majoria absoluta dels membres presents, llevat 
dels casos en què la normativa determini una 
altra solució. A la decisió sobre l'avaluació de 
cada alumne hi han d'intervenir els professors de 

L’ED en les sessions: 
- Fa una valoració de la coherència de les notes de 

cada alumne/a que han d’incloure: 
o Valoracions curriculars. 
o Valoracions del treball realitzat. 
o Valoració de l’interès de cada alumne/a. 

                                            
11 ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre.  
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les matèries que hagi cursat l'alumne. Cada 
professor/a de l'equip pot emetre un vot únic, 
amb independència del nombre de matèries que 
imparteixi. 

o Valoració de l’esforç realitzat.  
- Adopta de decisions per consens o 
- Adopta de decisions per majoria absoluta dels 

membres presents (cada professor/a vot únic).  
 
b) Sessions d’avaluació.  
 

Normativa: Article 9. Sessions d'avaluació12. Concreció a l’Institut. 
9.1. La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip 

docent, presidida i coordinada pel professor o 
professora que exerceix la tutoria, amb la 
finalitat d'intercanviar informació i adoptar 
decisions sobre el procés d'aprenentatge de 
l'alumnat. A la decisió sobre l'avaluació de cada 
alumne hi han d'intervenir els professors de les 
matèries que hagi cursat l'alumne. 

- Reunió de l’ED en sessió d’avaluació, que és la 
Junta d’Avaluació. 

 

9.2. Per valorar els aprenentatges de cada alumne i el 
desenvolupament per part del professorat del 
procés d'ensenyament cal fer almenys una sessió 
d'avaluació trimestral. 

- Calendari d’avaluacions. A principi de curs 
s’estableix el calendari d’avaluacions ordinàries i 
extraordinària. 

 
9.3. Per millorar el coneixement i l'acollida de 

l'alumnat i prendre decisions sobre el seu procés 
d'aprenentatge, en el primer trimestre del primer 
curs, a més de la sessió preceptiva indicada en el 
punt anterior, cal fer una avaluació inicial. 

- 1r de batxillerat: a més de les sessions 
d’avaluació ordinàries, sessió d’avaluació inicial 
al mes d’octubre.  

 

9.4. A les sessions d'avaluació, l'equip docent ha 
d'acordar les decisions que consideri pertinents 
respecte a les actuacions necessàries per facilitar 
el procés d'aprenentatge de l'alumnat. 

- l’ED acorda decisions respecte a les actuacions 
que cal prendre per facilitar el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

 
9.5. La persona tutora ha de coordinar i presidir les 

reunions d'avaluació del seu grup d'alumnes, 
estendre acta del seu desenvolupament, fer-hi 
constar els acords presos, fer-ne el seguiment i 
responsabilitzar-se de donar la informació 
adequada, no només a l'alumnat, sinó també als 
pares, mares o representants legals dels i les 
alumnes, en el cas que siguin menors d'edat. El 
vot de la persona tutora és diriment en cas 
d'empat. 

- La persona tutora:  
o coordina i presideix la reunió 

d’avaluació. 
o Estén l’acta de la reunió fent-hi constar 

els acords presos. Veure document 
“Elaboració de les actes d’avaluació”.  

o Transmet la informació de l’avaluació a 
l’alumnat i/o a llur famílies. Veure 
document “Els butlletins de notes per 
informar de l’avaluació”. 

- La persona tutora té assignat el vot diriment en 
cas d’empat en les votacions.  

 
 

                                            
12 ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre.  
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2.2.4. Reclamacions motivades per les qualificacions del batxillerat 
Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d'un curs del batxillerat article 21.2 d) i e) de la 
Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, els alumnes o els seus pares o tutors 
legals, en el cas que siguin menors d'edat tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors 
respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les 
decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs o del 
batxillerat. 
 
Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs de batxillerat 
 
Si les normes d’organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les reclamacions 
respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor 
i l'alumne afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament, seminari o òrgan 
equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn. 
En tot cas la resolució definitiva correspondrà al professor. L’existència de la reclamació i la resolució 
adoptada es faran constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o registre documental de 
funció equivalent, i es comunicaran a l'equip docent del grup corresponent. 
 
Reclamacions motivades per qualificacions de batxillerat. 
Alumnes o 
pares/mares/tutors:  

 

 Dret a sol·licitar aclariments respecte a les qualificacions trimestrals o finals. 
 Dret a reclamar contra les decisions i qualificacions finals de curs o d’etapa. 
 
 
Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs de BATXILLERAT. 
 

Professor/a " Tutor/a 
#  $ 

Resolució 
definitiva 

professor/a 

! Departament / 
Seminari 

9 Comunicat ED  
9 Anotació llibre 

d’actes. 
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3. DOCUMENTS DE L’AVALUACIÓ13 
 
3.1. DOCUMENTS DE L’ESO14. 
Article 18. Documents oficials d'avaluació 
18.1 Són documents oficials del procés d'avaluació: les actes d'avaluació finals, l'expedient acadèmic i 

l'historial acadèmic d'educació secundària, així com l'informe personal per trasllat en el cas 
previst en el punt 1 de l'article 21. Aquests documents s'han d'ajustar als models i a les 
característiques que estableix l'annex d'aquesta Ordre. 

18.2 EI director/a, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d'avaluació i 
amb la seva signatura ha de visar els documents oficials. 

18.3 Els documents esmentats han de romandre al centre i la persona que exerceixi les funcions de 
secretari/ària és la responsable de la seva custòdia, tant en format imprès com en suport 
electrònic, així com de les certificacions que se sol·licitin. En el cas que se suprimeixi algun 
centre, els Serveis Territorials d'Educació han d'adoptar les mesures corresponents per conservar-
los o traslladar-los. 

18.4 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els 
cognoms dels signants. A mesura que s'implementi la signatura electrònica, aquests documents es 
poden substituir pels seus equivalents en format electrònic. 

 
Article 24. Altres documents d'avaluació 
24.1. Les actes de les sessions d'avaluació no finals, el full de seguiment acadèmic i els butlletins de 

qualificacions són documents obligatoris del procés d'avaluació. 
24.2. Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia, adoptar els models més adequats per 

a aquests documents. 
24.3. Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els 

cognoms dels signants. 
24.4. En tots els documents elaborats s'hi ha d'incorporar un ús no sexista ni androcèntric del 

llenguatge. 
 
Article 25. Full de seguiment acadèmic 
25.1. La persona tutora ha de disposar d'un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en el qual 

haurà de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés d'aprenentatge. 
25.2. Els fulls de seguiment acadèmic s'han de conservar en el centre fins que l'alumne/a finalitzi 

l'escolarització. Les persones tutores han de guardar aquests informes i posar-los a disposició 
dels altres professors de l'alumne/a. 

 
Article 26. Comunicació amb les famílies 
26.1. EI centre educatiu, per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals i reunions col·lectives, 

ha d'establir comunicació periòdica amb els pares, mares o representants legals de l'alumnat per 
tal de mantenir-los informats del procés de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de l'avaluació. 

26.2. La persona tutora ha d'informar per escrit l'alumnat i els seus pares, les seves mares o els 
representants legals, almenys un cop per trimestre, després de cada sessió d'avaluació, del 
desenvolupament general del procés d'aprenentatge dels i les alumnes en les diverses matèries. 

26.3. En finalitzar cada curs s'ha d'informar per escrit a l'alumne/a i als pares o representants legals 
respecte als resultats de l'avaluació final. Aquesta informació contindrà, almenys, les 

                                            
13 Els articles a què es fa referència són de l’ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre.  
14	   Els documents que ha d’elaborar ordinàriament el centre són recollits en els articles 18, 24, 25 i 26 de 
l’ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny. La resta de documentació que s’hi especifica afecta a secretaria i no a 
l’ED ni a la persona tutora.	  
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qualificacions obtingudes per l'alumne/a en les diverses matèries, la decisió respecte a l'accés al 
curs següent o a la superació de l'etapa i, si escau, les mesures previstes per a l'assoliment dels 
objectius educatius. S'hi inclouran, si s'escau, les indicacions dels professors respecte a activitats 
que l'alumne/a hauria de realitzar durant el període de vacances. 

26.4. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i reunions col·lectives amb els 
pares, les mares o representants legals de l'alumnat les ha de fixar cada centre en la seva 
programació general. S'ha de garantir, com a mínim, una reunió col·lectiva durant el primer 
trimestre cada curs i una entrevista individual en cada curs. 

 
 
3.2. DOCUMENTS DEL BATXILLERAT15. 
Article 16. Documents oficials d'avaluació 
16.1. Són documents oficials del procés d'avaluació: les actes finals d'avaluació, l'expedient 

acadèmic, l'historial acadèmic del batxillerat i l'informe personal per trasllat. 
16.2. El director o directora, com a responsable de totes les activitats acadèmiques del centre, ho 

també és de les avaluacions i ha de visar amb la seva signatura els documents oficials. 
16.3. Els documents oficials d'avaluació han de romandre al centre i la persona que exerceixi les 

funcions de secretari o de secretària és la responsable de custodiar-los, tant en format imprès 
com en suport electrònic, així com d'emetre les certificacions que se sol·licitin. En el cas de 
supressió d'algun centre, els serveis territorials d'Educació han d'adoptar les mesures 
corresponents per conservar-los o traslladar-los. 

16.4. Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi han de constar el nom i els 
cognoms de les persones signants. A mesura que s'implementi la signatura electrònica, aquests 
documents es poden anar substituint pels seus equivalents en format electrònic en els termes que 
el Departament d'Educació determini. 

 
Article 22. Altres documents d'avaluació 
22.1. Les actes de les sessions d'avaluació realitzades al llarg del curs, el full de seguiment acadèmic i 

els butlletins de qualificacions són documents obligatoris del procés d'avaluació. 
22.2. Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia, adoptar els models més adequats per 

a aquests documents. 
22.3. Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi han de constar el nom i els 

cognoms de les persones signants. 
22.4. En tots els documents elaborats s'hi ha d'incorporar un ús no sexista ni androcèntric del 

llenguatge. 
 
Article 23. Full de seguiment acadèmic 
23.1. La persona tutora ha de tenir un full de seguiment acadèmic de cada alumne o alumna, en el 

qual ha de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés d'aprenentatge. 
23.2. Els fulls de seguiment acadèmic s'han de conservar en el centre fins que l'alumne finalitzi 

l'escolarització. El tutor o tutora ha de guardar aquests informes i posar-los a disposició dels 
altres professors de l'alumne o alumna. 

 
Article 24. Comunicació amb les famílies 
24.1. EI centre educatiu, per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals i reunions col·lectives, 

ha d'establir una comunicació periòdica amb els pares, mares o representants legals de l'alumnat 

                                            
15 Els documents que ha d’elaborar ordinàriament el centre són recollits en els articles 16, 22., 23 i 24 de 
l’ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre. La resta de documentació que s’hi especifica afecta a secretaria i 
no a l’ED ni a la persona tutora.  
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que sigui menor d'edat per tal de mantenir-los informats del procés d'ensenyament i 
aprenentatge i de l'avaluació. 

24.2. La persona tutora ha d'informar per escrit l'alumnat i, en cas que siguin menors d'edat, als seus 
pares, mares o representants legals, almenys un cop per trimestre, després de cada sessió 
d'avaluació. Aquests informes han de descriure el desenvolupament general del procés 
d'aprenentatge de l'alumne o alumna en les diverses matèries i els resultats d'avaluació. 

24.3. En finalitzar cada curs s'ha d'informar per escrit l'alumne o alumna i, en cas que siguin menors 
d'edat, els pares, mares o representants legals, sobre els resultats de l'avaluació final. Aquesta 
informació ha de contenir, almenys, les qualificacions obtingudes per l'alumne o alumna en les 
diverses matèries, la decisió respecte a l'accés al curs següent o a la superació de l'etapa i, si 
escau, les mesures previstes per a l'assoliment dels objectius educatius. 
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ANNEX I: “ELABORACIÓ DE LES ACTES D’AVALUACIÓ” 
 
Per elaborar les actes d’avaluació, a l’Institut XXV Olimpíada, se segueix el següent protocol: 
 
INTRODUCCIÓ DE NOTES 
• Es poden introduir notes al SAGA fins a les 12 del migdia del dia que hi ha la sessió d’avaluació 

del grup. 
• Les notes han de tenir el valor numèric de 0 a 10 sense decimals. L’alumnat absentista crònic ha 

de tenir un 0, però ha de tenir una nota. No es pot deixar cap casella en blanc. 
• El professorat pot posar comentaris particulars de la seva matèria als butlletins, fent constar el 

comentari en l’apartat corresponent del SAGA en el moment d’introduir les notes. 
 
SESSIÓ D’AVALUACIÓ 
• Cal assegurar que totes les caselles tenen una nota. 
• Si sovintegen els comentaris particulars sobre el rendiment o l’actitud d’un alumne, es poden 

substituir per un comentari general del tutor. 
• Si hi ha un canvi de nota d’un alumne en la sessió, aquest canvi s’ha de realitzar en la coherència 

de la resta de notes de l’alumne/a concret i la coherència de l’avaluació de la matèria i amb la resta 
de matèries en el grup16. 

• Per tal de constatar la coherència de l’avaluació, de cada matèria es farà una estadística on es 
consignarà, si més no: nombre d’avaluats, nombre d’aprovats i nombre de suspesos.  

• Si es pot posar nota d’algunes matèries pendents de curs anterior (pendents de 1r de batxillerat 
d’alumnes de 2n) d’un alumne determinat, cal fer-ho durant la sessió avaluadora. 

• Les notes de l’alumnat d’adaptacions curriculars pot ser de 0 a 10. Les adaptacions curriculars dels 
continguts d’una matèria han de comportar l’adaptació de la nota màxima assolible per l’alumne. 

 
DESPRÉS DE L’AVALUACIÓ 
• El professorat haurà d’iniciar, un cop acabada l’avaluació, el procediment de recuperació previst a 

la programació de la matèria amb l’alumnat que no l’hagi superada. 
• En cas de reclamació d’una nota per part d’un alumne: 

o Primerament, cal que l’alumne faci la reclamació directament al professor responsable 
de la nota. Si cal modificar-la, el professor informarà del canvi el tutor, el qual, al seu 
torn, informarà l’equip docent i secretaria perquè en canviï la nota. 

o  L’alumne pot, en segona opció i argumentadament, fer la reclamació d’una nota al 
seu tutor, el qual passarà la reclamació al departament corresponent. Reunits tots els 
seus membres, es prendrà una decisió (que es farà constar a l’acta de la reunió) i es 
comunicarà al tutor perquè, si escau, pugui informar l’equip docent i secretaria perquè 
modifiqui la nota. 

 

                                            
16 Article 2 de l’ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre “Criteris generals”. 2.1. L’avaluació del procés 
d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat ha de ser contínua i, alhora, global i diferenciada segons les matèries, 
de manera que es tinguin en compte tant les particularitats dels elements singulars del currículum com la seva 
coordinació i coherència.  
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ANNEX II: “ELS BUTLLETINS DE NOTES PER INFORMAR DE L’AVALUACIÓ” 
 
Per comunicar a les famílies els resultats de l’avaluació es procedirà com s’indica tot seguit: 
 
- De les actes el programa informàtic extreu els butlletins de notes. 
- Els butlletins de notes es lliuren a les persones tutores el dia abans de lliurar-lo a l’alumnat i/o al 

pare, mare o representant legal del mateix. 
- Les signatures ha de ser autògrafes.  
- No es poden fer modificacions de les notes resultants de l’avaluació, excepte les modificacions 

previstes en la reclamacions de notes que han d’anar avalades per l’acta corresponent que 
s’incorporarà a la documentació oficial custodiada a secretaria. 

- Les modificacions de notes, si es produeixen, les comunica la persona tutora a secretaria perquè 
s’introdueixin en l’acta oficial. 

- S’ha d’assegurar la recepció de notes per les famílies (en el cas de menors d’edat).  
 


