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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 curs, 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 curs, 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 i els exàmens finals i de suficiència també tenen una proporcionalitat en la 
nota final de l’avaluació i en la de final de curs, 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 curs (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 dels exàmens 
extraordinaris dels diversos cursos d’ESO. 

• Cal establir clarament i fer públiques les activitats d’avaluació i recuperació i els criteris de 
qualificació d’aquestes activitats per atorgar la qualificació en l’avaluació. 

• L’avaluació final és la plasmació de tot el procés d’avaluació que comença amb l’avaluació inicial 
i/o la primera avaluació. 
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1. L’AVALUACIÓ D’ALUMNES D’ESO 
1.1. FONAMENTS DE DRET 
- ORDRE ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual s’estableixen els elements dels documents 

bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, així com els requisits formals derivats del procés d’avaluació que són necessaris per 
garantir la mobilitat de l’alumnat (BOE núm. 149, de 22 de juny de 2007). 

- REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims 
corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de 2007), modificat 
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 (BOE núm. 182, de 20 de juliol de 2011). 

- 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. Modificada per 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. 

- DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, modificat pel DECRET 51/2012, de 22 de maig, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC 6135, de 
24 de maig de 2012). 

- 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 de cada curs. 
- 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. 
- ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d’organització de les proves lliures per a l’obtenció del 

títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys 
(DOGC núm. 5551, de 22 de gener de 2010). 

 
 
1.2. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D’AVALUACIÓ FINAL 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”. 
S’ha de realitzar el procés d’avaluació amb uns moments claus que duran a l’avaluació final 
comprensiva i global. Així cal: 
 
1.2.1. Avaluació inicial. 
- obligatòria a 1r i 4t d’ESO. L’avaluació inicial d’ESO ha de detectar la situació de l’alumnat i les 

possibles dificultats per posar els mitjans per superar-les.  
- L’avaluació inicial d’ESO ha de contemplar i valorar les tasques d’estiu encomanades (en el curs 

anterior inclòs 6è de primària).  
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- L’avaluació inicial enceta les mesures establertes en els departaments i seminaris didàctics per 
proporcionar les eines, estratègies, metodologies, materials... per aconseguir l’assumpció 
d’objectius i/o de competències mínimes de cada matèria per part de l’alumnat. 

 
1.2.2. Sessions d’avaluació trimestrals. 
- per valorar el procés d’aprenentatge de cada alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament per 

part del professorat del procés d’ensenyament:  
o Assoliment del currículum (competències mínimes i objectius marcats per a cada 

trimestre), treball fet a classe, esforç i interès de l’alumnat. 
o Autoavaluació del professorat establerta en cada departament/seminari que contempli: 

§ Anàlisi de l’adequació de la programació. 
§ Anàlisi del procés d’ensenyament. 
§ Anàlisi de la pràctica docent. 

 
1.2.3. Superació d’aprenentatges clau i competències no assolits al llarg del curs. 
- Quan es detecti que l’alumne/a o un grup d’alumnes presenten un retard d’aprenentatge, el centre, 

en qualsevol moment del curs, ha d’establir les mesures pertinents de reforç educatiu i la 
realització d’activitats de recuperació en aquells aprenentatges i competències que es considerin 
claus per prosseguir amb èxit el seu procés d’aprenentatge. Aquestes mesures aplicades al llarg del 
curs han de formar part de la programació de les matèries establerta pels departaments didàctics. 

- Les matèries objecte de recuperació al llarg del curs són les matèries comunes (i de modalitat a 
quart), a més d’altres d’optatives com ara Francès, Educació per a la Ciutadania, Educació 
Eticocívica, Cultura clàssica i Emprenedoria. A final de curs de primer, segon i tercer d’ESO, la 
Junta d’Avaluació comprovarà, així mateix, si l’alumne té suspesa la NGO (Nota global 
d’optatives) i prepararà algun tipus de recuperació d’aquestes matèries per a la convocatòria de 
setembre. 

- En les actes de les sessions d’avaluació trimestrals realitzades al llarg del curs hi ha d’haver 
constància expressa dels resultats obtinguts per l’alumnat en aquestes activitats. 

 
1.2.4. Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors. 
- L’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent per 

aquell alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries.  
- Aquestes mesures concretes s’han d’adoptar tant si les matèries tenen continuïtat en el curs 

següent com si no, si bé aquest fet és rellevant a l’hora de definir les activitats concretes adreçades 
a l’alumnat.  

- Les mesures esmentades poden comportar diferents tipus d’activitats: treballs pautats, projectes, 
exposicions, etc i, amb caràcter general, no haurien de consistir només en la realització d’una 
prova i caldrà que es tanquin abans d’acabar el segon trimestre de curs. 

- Aquestes mesures i els criteris de superació de matèries pendents han de formar part de la 
programació de les matèries establerta pels departaments didàctics i han de tenir en compte les 
competències bàsiques o aprenentatges clau. 

- De la programació i resultats d’aquestes mesures s’informarà l’alumnat i les seves famílies i en 
quedarà constància a les actes d’avaluació trimestrals al llarg del curs, si s’escau, i 
prescriptivament a les actes de qualificacions finals, tant ordinàries com extraordinàries, en el 
model de les quals hi ha una columna destinada a l’efecte. 
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1.3. Avaluació final ordinària al juny. 
1.3.1. Elements d’avaluació a tenir en compte. 
- En el procés d’avaluació es tindrà sempre en compte, per tal de valorar l’actitud de l’alumne/a 

envers els ensenyaments i la maduresa que implica demostrar el seu esforç i la seva responsabilitat 
que l’alumne/a que no arriba a una qualificació d’aprovat i que ha de ser valorat o valorada per la 
Junta d’Avaluació, hagi demostrat tant l’actitud positiva com la maduresa de manera concreta: 

o Presentació de les tasques encomanades. 
o Realització de les proves escrites que s’hagin realitzat. 

- En la darrera avaluació ordinària del curs escolar del mes de juny, l’equip docent ha de valorar els 
resultats obtinguts per l’alumnat, tant pel que fa als ensenyaments ordinaris realitzats al llarg del 
curs, com, si escau, de les activitats de reforç educatiu realitzades en el mateix període. 

- L’equip docent ha de valorar globalment el funcionament general del grup pel que fa al seguiment 
del procés d’ensenyament i aprenentatge en les diferents matèries i seria convenient l’elaboració 
d’un breu informe amb conclusions i/o propostes de millora per al proper curs. 

- A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes i de l’evolució de l’alumne/a al llarg del 
curs, el professor/a de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne/a una qualificació final 
d’avaluació ordinària, tenint en compte: 

o els criteris d’avaluació de cada matèria i,  
o molt especialment, el grau d’assoliment de les competències bàsiques.  
o Amb caràcter general, els equips docents disposen de prou dades del procés d’avaluació 

contínua realitzat al llarg del curs per poder valorar el grau d’assoliment dels 
aprenentatges de l’alumnat sense necessitar de realitzar noves proves específiques. 

- L’alumnat objecte d’un pla individualitzat per adaptació curricular d’una o de diverses matèries 
serà avaluat d’acord amb allò establert prèviament en el pla, el qual pot haver incorporat criteris 
específics d’avaluació per a les matèries cursades per l’alumne/a, així com altres criteris a tenir en 
compte per al pas de curs. 

- Atès que es tracta de l’avaluació final ordinària, l’equip docent, a partir dels resultats obtinguts per 
cada alumne/a, ha de prendre les decisions oportunes sobre el pas de curs o, si escau, de superació 
de l’etapa de l’alumnat que compleixi els requisits corresponents. 

- Per fer efectives les decisions sobre pas de curs o sobre superació de l’etapa de l’alumnat, 
excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent 
pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte: 

o la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a,  
o l’anàlisi global dels seus aprenentatges i  
o les possibilitats de progrés en estudis posteriors.  

- Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip 
docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna 
matèria es pot aplicar a tots els cursos de l’etapa, tant en l’avaluació final ordinària com en 
l’extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de 
modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La 
qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. 

- Per a l’alumnat que no superi alguna matèria en el mes de juny, es procurarà recollir la informació 
i valoracions del professorat que es considerin rellevants sobre l’evolució de l’alumne/a al llarg 
del curs, per tal de tenir-ho en compte en l’avaluació extraordinària del mes de setembre. 

- Les proves extraordinàries s’han de realitzar al mateix centre on l’alumne/a ha completat el curs, 
per la qual cosa no es podrà fer trasllat del seu expedient acadèmic a un altre centre fins al mes de 
setembre, un cop el procés d'avaluació final s’hagi completat. 
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1.3.2. Especificitats de l’avaluació final d’etapa. 
- L’avaluació final de juny del 4t d’ESO, atès que inclou la decisió d’atorgar o no el títol de graduat 

en educació secundària obligatòria, té unes característiques específiques que la diferencien de 
l’avaluació final dels altres cursos de l’etapa. En aquest sentit, cal considerar com a un criteri 
essencial d’acreditació de l’etapa que l’alumne hagi assolit les competències bàsiques. 

- L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les 
competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne que 
té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol, sempre que no es 
tracti de dues matèries instrumentals. A aquests efectes es comptabilitzen com una sola matèria les 
cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable 
de la majoria dels membres de l’equip docent presents, entenent per equip docent tot el professorat 
que ha tingut l’alumne en alguna de les matèries del currículum. 

- En aquesta avaluació final d’etapa cal considerar també les implicacions, pel que fa a possibilitats 
de cursar determinats estudis, que pot tenir per a l’alumne/a l’obtenció del títol de graduat en la 
convocatòria ordinària de juny o bé esperar fins a l’extraordinària de setembre. Així, l’alumnat 
que vol seguir un CF de Grau Mitjà (o estudis similars) o un batxillerat artístic tindrà una 
consideració especial atenent la necessitat de tenir superat el curs en condicions de poder accedir 
amb garanties a aquests estudis. En aquest sentit, serà important l’aportació d’informació per part 
del tutor (a través del document “Passaport al Graduat”) dels interessos de l’alumne. 

- Cada departament prepararà material per a la recuperació de les matèries no superades durant 
l’estiu, per tal que els resultats siguin valorats, juntament amb les proves extraordinàries de 
setembre, en l’avaluació extraordinària. 

 
1.4. Avaluació extraordinària al setembre.  
1.4.1. Elements d’avaluació a tenir en compte. 
- La sessió d’avaluació final extraordinària té lloc al mes de setembre, just després de les proves 

extraordinàries. 
- En la sessió d’avaluació final extraordinària l’equip docent ha de prendre les decisions definitives 

respecte a la superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment passa de curs o supera 
l’etapa. 

- En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat 
global obtingut a partir de la valoració de tres elements: 

o l’evolució de l’alumne/a durant el curs, per a la valoració de la qual caldrà tenir en 
compte, si és el cas, les característiques del pla individualitzat que se li hagi aplicat, 

o les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu,  
o els resultats de la prova extraordinària.   

- Que l’equip docent hagi de considerar aquests tres aspectes no significa que convingui d’establir 
una ponderació aritmètica de tots tres per arribar a la qualificació final.  

- És essencial mantenir el caràcter formatiu i orientador de l’avaluació, i la coherència de 
l’avaluació extraordinària de setembre amb els criteris d’avaluació establerts per al curs i 
concretats en el projecte educatiu, dels quals famílies i alumnes ja han rebut informació detallada 
en començar el curs escolar.   

- Per fer efectives les decisions sobre pas de curs o sobre superació de l’etapa de l’alumnat, 
excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent 
pot acordar la superació d’alguna matèria, fins a un màxim de dues, tenint en compte la maduresa, 
les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats 
de progrés en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de 
dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La qualificació d’aquestes 
matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.  La decisió de l’equip 
docent de modificar la qualificació d’alguna matèria, es pot aplicar tant en l’avaluació final 
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ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden 
ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un 
curs escolar.  

- Així mateix, també caldrà tenir en compte un criteri d’harmonització en el nombre d’alumnat 
proposat per a la repetició d’un curs entre els diversos cursos d’ESO, de tal manera que l’excés en 
algun nivell no provoqui un desequilibri en el nombre d’alumnat matriculat i un desajustament a 
les classes (grups molt per sobre de la ràtio prevista i grups molt per sota). 

 
1.4.2. Orientació final de l’etapa. 
- En finalitzar l’escolaritat obligatòria, tant a l’alumnat que acredita com al que no acredita l’etapa, 

se li lliurarà un document orientador, el contingut del qual és confidencial i no prescriptiu. 
- En el cas de l’alumnat que acredita en l’avaluació final de juny, en funció dels resultats generals i 

de cada una de les matèries, així com del nivell d’assoliment de les competències bàsiques, i 
atenent els interessos de l’alumne/a, els equips docents han de fer recomanacions sobre itineraris 
formatius posteriors, que tinguin en compte les capacitats que ha demostrat l’alumne/a al llarg de 
l’etapa. 

- En el cas de l’alumnat que no acredita en el mes de juny, per bé que fins que no tingui lloc 
l’avaluació final extraordinària de setembre no es pot lliurar el document orientador, és convenient 
que, en l’avaluació final ordinària del mes de juny, els equips docents ja facin aportacions sobre 
l’orientació a l’alumne/a, per tal de facilitar la tasca del tutor/a per a l’elaboració del document 
orientador després de les avaluacions extraordinàries del mes de setembre. 

- Si l’alumne/a tampoc no acredita després d’aquesta avaluació extraordinària, caldrà vetllar perquè 
el document orientador contingui informacions individualitzades sobre les diferents opcions de la 
formació complementària que hauria de cursar per poder obtenir el graduat en educació secundària 
obligatòria o prosseguir la seva formació a través d’altres ensenyaments o vies formatives, tenint 
en compte les possibilitats de convalidació o equivalències de les matèries que tingui superades en 
l’etapa d’ESO. 

 
1.5. Informació a l’alumnat i a les famílies sobre l’avaluació 
- Els centres educatius han de fer públics: 

o  els criteris d’avaluació generals concretats en el projecte educatiu i  
o els que s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges de cada matèria,  
o de les estratègies de recuperació i també  
o els criteris per decidir si l’alumnat passa de curs;  

- Els centres han d’informar els alumnes i les famílies d’aquests criteris. 
- Aquesta informació ha de permetre el compromís de l’alumne o alumna i de la família en el 

procés d’aprenentatge i millorar-ne la qualitat. 
 
1.6. Competències bàsiques. 
Les indicacions normatives per a l’avaluació posen la referència per a l’avaluació positiva en 
l’assoliment de les competències bàsiques.  
Aquestes competències són les que recull el DECRET 143/20071 en l’Annex 1. Per tal de realitzar 
l’avaluació de les competències cada departament/seminari ha d’establir quines són les competències 
que s’han d’assolir en el conjunt de les matèries per part de l’alumnat per tenir assolides les 
competències bàsiques que permet l’avaluació positiva en la valoració del procés que estableix 
l’avaluació final. 

                                            
1 DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria, modificat pel DECRET 51/2012, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria (DOGC 6135, de 24 de maig de 2012). 
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Àmbit de llengües: 
llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres: 
Dimensió comunicativa: 
- Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. 
- Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals. 
- Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals. 
- Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge. 
Dimensió estètica i literària. 
Dimensió plurilingüe i intercultural. 
 
 
Ciències de la naturalesa: 
Continguts comuns a tots els blocs. 
- Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos. 
- Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències. 
- Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les. 
- Per transferir el nou coneixement a la interpretació d'altres fenòmens i a l'actuació conseqüent i 

responsable. 
 
 
Ciències socials, geografia i història: 
Continguts comuns per a tota l'etapa. 
Continguts específics per a cada curs. 
 
 
Educació física: 
- Condició física i salut. 
- Jocs i esports. 
- Expressió corporal. 
- Activitats en el medi natural. 
 
 
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania. 
Objectius: 
- Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 
- Aprendre a conviure. 
- Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global. 
 
 
Educació visual i plàstica: 
- Interpretar i crear. 
- Dimensió social i cultural. 
 
 
Llatí: 
- El sistema de la llengua llatina. 
- La història i l'evolució de la llengua llatina. 
- La cultura llatina: del món clàssic a l'actualitat. 
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Matemàtiques. 
Processos i actituds que cal desenvolupar de manera general en tots els cursos: 
- Organització del pensament matemàtic propi. 
- Confiança en les capacitats pròpies per afrontar situacions problemàtiques, copsant les relacions 

matemàtiques i utilitzant-les per a prendre decisions. 
- Perseverança i flexibilitat en la cerca de solucions als problemes i en la millora de les proposades. 
- Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i professors i contrast amb el dels altres. 
- Connexions entre els diferents blocs de matemàtiques i amb altres matèries. 
 
 
Música: 
- Escoltar i comprendre. 
- Interpretar i crear. 
- Dimensió social i cultural. 
 
 
Tecnologies: 
- La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia. 
- Disseny i construcció d'objectes. 
- Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació. 
 
 
Història i cultura de les religions: 
- Societat, cultura i religió: de les societats prehistòriques al món clàssic, les civilitzacions de 

l'Extrem Orient. 
- Les grans religions monoteistes: judaisme, cristianisme i islam. Evolució històrica. 
- Anàlisi del fet religiós. 
- Les religions en el món actual. 
 
 
Cultura clàssica: 
- Grècia i Roma com a civilitzacions històriques. 
- L'herència de la cultura clàssica. 
- Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina. 
 
 
Emprenedoria: 
- Autoconeixement i itinerari formatiu. 
- Mercat laboral i activitat econòmica. 
- Iniciativa emprenedora i projecte d'empresa. 
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1.7. 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 finals d'ESO 
Per a les qualificacions finals de curs el centre establirà un dia, posterior a la realització de les 
avaluacions finals de juny i de setembre, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles 
reclamacions. 
Si l'alumne no està d'acord amb la resolució dels professors quant a les qualificacions de les matèries, 
podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director i presentat el mateix dia o l'endemà. També 
podran adreçar directament al director, en el mateix termini, reclamacions contra les decisions 
relatives a la promoció de curs o l'acreditació final d'etapa. 
 
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 finals d’ESO. 
 
Reclamacions adreçades al director per escrit 48 hores antelació.  

Per: 
 

- qualificacions finals d’etapa  
- decisions respecte a la promoció de curs 

 

  Fixada data: ED estudia i resol reclamacions (consens / o 
majoria simple / o desempat tutor/a). 

Reclamacions i 
resolucions – 
constaran a l’acta 
elaborada pel tutor/a 
signada pels membres 
de l’ED 

 Director emet la resolució relativa a la reclamació, es 
comunicarà a l’interessat.  
Es podrà recórrer davant la direcció dels serveis 
territorials (5 dies hàbils a partir de la resolució). 

 
El director tramet el 
recurs a serveis 
territorials, amb: 

a. còpia de la reclamació adreçada al director del centre. 
b. còpia de l’acta d’avaluació. 
c. còpia de l’acta de la reunió en què s’hagi analitzat la reclamació. 
d. còpia de la resolució del director del centre. 
e. còpia de les qualificacions trimestrals i finals de l’alumne/a al llarg de l’etapa. 
f. Qualsevol altra documentació que pugui ser pertinent. 
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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, modificat per l’ORDRE ENS 62/2012, de 15 de març, 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 d’inici de curs. 
 
2.2. L’AVALUACIÓ FINAL DE CURS 
2.2.1. Equip docent. 
Article 82 
 
TEXT LEGAL NOTES 
Equip docent 
8.1. L’equip docent, integrat per un professor o professora de 

cada matèria i coordinat i presidit pel professor o 
professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a 
òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació de l’alumnat 
del grup corresponent i en l’adopció de les decisions que 
en resultin. 

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. 

8.3. També poden participar en les reunions de l’equip docent 
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. 

8.4. L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de 
l’alumnat, 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 les matèries 
que hagi cursat l’alumne. Cada professor o professora de 
l’equip pot emetre un vot únic, amb independència del 
nombre de matèries que imparteixi. 

 
- ED: tot el professorat que 

imparteix matèries en el grup. 
- Presideix la persona tutora. 
- S’actua de manera col·legiada. 
- Es valora el procés d’aprenentatge 

de cada alumne i de cada alumna 
amb la informació que facilita 
cada professor o professora de 
l’ED. 

- Poden participar a les reunions 
amb veu i sense vot altres 
professors i professores amb 
responsabilitats. 

- Les decisions s’adopten per 
consens. 

- Cas de votació: majoria absoluta 
dels membres presents (la meitat 
més un). 

- Les decisions les pren el 
professorat que imparteix matèries 
a l’alumne o alumna avaluat. 

- Cada professor o professora un vot 
únic encara que imparteixi més 
d’una matèria. 

                                            
2 ORDRE EDU 554/2008, de 19 de desembre. 
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2.2.2. Avaluació final de curs. 
Article 103 
 
TEXT LEGAL NOTES 
Avaluació final de curs 
10.1. El professor o professora de cada matèria és qui 

decideix, al final del curs, si l’alumne o alumna n’ha 
superat els objectius, prenent com a referent fonamental 
els criteris d’avaluació. 

10.2. Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han 
d’expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero 
a deu sense decimals. Es consideren superades les 
matèries amb qualificació igual o superior a cinc. 

10.3. En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos 
cursos, l’alumnat que tingui cursada i no superada la 
matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria 
de segon curs. Aquesta circumstància s’ha de consignar a 
les actes finals amb la menció “pendent de qualificació de 
1r curs” (PQ). En cas que, a causa d’un canvi de matèria 
o de modalitat autoritzat per la direcció del centre o 
perquè l’alumne s’hagi incorporat al batxillerat en el 
segon curs, no hagi cursat la matèria de primer curs, sí 
que podrà ser qualificat de la matèria de segon curs. 

10.4. A i de garantir la coherència dels processos 
d’avaluació entre els diferents grups del centre, a la sessió 
d’avaluació final de cada curs hi ha de ser present, amb 
veu i sense vot, un membre de l’equip directiu. 

10.5. En la sessió d’avaluació final ordinària de cada curs de 
batxillerat, s’adopten les decisions sobre el pas de curs i, 
si s’escau, d’obtenció del títol de batxiller per a l’alumnat 
que compleixi els requisits establerts als articles 12 i 144. 
En el cas de l’alumnat que tingui matèries pendents 
després de la sessió d’avaluació final ordinària, la decisió 
definitiva sobre la qualificació d’aquestes matèries i, si 
s’escau, sobre la promoció de curs o la superació de 
l’etapa d’aquest alumnat, queda pendent de la realització 
de les proves extraordinàries i de la posterior avaluació 
final extraordinària.5 

 
- Les notes de cada matèries les decideix el 

professor o professora de la matèria. 
- Les qualificacions són de 0 a 10 sense 

decimals. 
- Una matèria amb continuïtat no superada 

resta PQ. 
- A les sessions d’avaluació final de curs 

hi és present un membre de l’equip 
directiu. 

- Les decisions de pas de curs i de 
superació del batxillerat preses per l’ED 
han de respondre a: 

o Pas de curs amb dues pendents. 
o Obtenció de títol de batxillerat 

amb totes les matèries aprovades. 
o El centre ha d'organitzar proves 

durant el curs per a alumnes que 
tenen matèries pendents. 

- En règim ordinari el batxillerat s’ha de 
superar en un màxim de quatre anys. 

                                            
3 ORDRE EDU 554/2008, de 19 de desembre. 
4 ORDRE EDU 554/2008, de 19 de desembre. Article 12. Pas de curs. 12.1 Els alumnes i les alumnes passaran 
al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim. 
12.2 L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular de les matèries 
pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de 
les matèries pendents. 12.3 Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim 
de quatre anys, consecutius o no. Article 14. Títol de batxiller. 14.1 Els alumnes i les alumnes que superen totes 
les matèries de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats reben el títol de batxiller. 14.2 L’alumnat que 
finalitza els ensenyaments professionals de música i dansa obté el títol de batxiller en superar les matèries 
comunes del batxillerat. 
5 El punt 10.5 és afegit en l’ORDRE ENS 62/2012, de 15 de març. 
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2.2.3. Proves extraordinàries. 
Article 116 
TEXT LEGAL NOTES 
Proves extraordinàries 
11.1. Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el 

centre ha de realitzar les proves extraordinàries de 
recuperació, ja programades prèviament, per a 
l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en 
l’avaluació final. 

11.2. Els resultats de les proves extraordinàries s’han 
d’expressar mitjançant qualificacions numèriques 
de zero a deu sense decimals, o amb la menció “no 
presentat” (NP), quan calgui. Es consideren no 
superades les matèries amb qualificació inferior a 
cinc i el no presentat. 

11.3. El departament didàctic corresponent ha 
d’elaborar les proves extraordinàries de cada 
matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, 
d’acord amb la programació dels currículums dels 
quals són responsables.  

11.4. En el primer curs de batxillerat, els centres han 
d’organitzar aquestes proves extraordinàries en els 
primers dies del mes de setembre, d’acord amb les 
dates que determini el calendari escolar anual7. 
En el segon curs de batxillerat, aquestes proves 
extraordinàries s’han de realitzar al llarg dels cinc 
darrers dies de classe del curs, segons el període 
lectiu establert d’acord amb el calendari escolar del 
curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar 
pugui presentar-se a les proves d’accés a la 
universitat que es realitzen en el mes de setembre, 
en el cas d’obtenir el títol de batxiller. 

11.5. Després de les proves extraordinàries ha de tenir 
lloc una nova sessió d’avaluació final 
extraordinària. En aquesta, vistos els resultats 
obtinguts en les proves extraordinàries, cal prendre 
les decisions definitives del curs acadèmic respecte 
a la superació de matèries8. 
L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha 
de valorar la maduresa acadèmica de l’alumne o 
alumna en relació amb els objectius del batxillerat. 
Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació de totes 
les matèries cursades, es considera que els resultats 
en algunes matèries poden compensar els obtinguts 
en altres atenent l’assoliment de les competències, i 

 
- Proves extraordinàries programades en el 

calendari anual del curs. 
- Notes de 0 a 10 sense decimals i també NP. 
- El departament/seminari didàctic elabora les 

proves extraordinàries de cada matèria i 
estableix els criteris per qualificar-les, 
d’acord amb la programació de la matèria. 

- Dates de les proves extraordinàries: 
o 1r de Batxillerat: primers dies de 

setembre. 
o 2n de Batxillerat: al juny. 

- Després de les proves extraordinàries s’ha de 
realitzar l’avaluació corresponent.  

o Prendre decisions de pas de curs o 
superació d’etapa. 

o Actuació col·legiada de l’ED. 
o Criteris de maduresa acadèmica de 

l’alumnat. 
o Es poden compensar notes atenent: 

§ Assoliment de competències, 
§ Possibilitats de progrés de 

l’estudiant en opcions 
posteriors. 

o Per modificar qualificació d’alguna 
matèria cal l’acord de la majoria de 
dos terços dels presents. 

o Cada docent ha de justificar el seu 
vot. 

o La modificació de qualificacions es 
pot aplicar com a màxim a dues 
matèries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 ORDRE EDU 554/2008, de 19 de desembre. 
7 Article modificat per l’ORDRE ENS 62/2012, de 15 de març. 
8 Text modificat per l’ORDRE ENS 62/2012, de 15 de març. 
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també les possibilitats de progrés de l’estudiant en 
opcions posteriors. Si la decisió de l’equip docent, a 
efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de 
batxiller, implica modificar la qualificació d’alguna 
matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels 
membres presents en la sessió. En el cas que es 
produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip 
docent haurà d’exposar raonadament la justificació 
del seu vot, la qual s’haurà de fer constar en l’acta 
d’avaluació. La modificació de la qualificació es 
pot aplicar a un màxim de dues matèries. 

11.6. En aquesta sessió d’avaluació són aplicables les 
previsions de l’article 10.3 i 4 d’aquesta Ordre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Matèries amb continuïtat (article 10.3) i 
presència d’un membre de l’equip directiu 
(10.4). 

 
 
 
2.3. Competències bàsiques. 
Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de 
l'educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis 
superiors. 
- Competència comunicativa.  
- Competència en gestió i tractament de la informació. 
- Competència digital. 
- Competència en recerca. 
- Competència personal i interpersonal. 
- Competència en el coneixement i interacció amb el món. 
Els currículums de les matèries expliciten les competències específiques que s'hi treballen, així com la 
contribució de la matèria al desenvolupament de les competències generals. 
 
 
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 finals del batxillerat 
Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre establirà un dia, posterior a la 
realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors estudiaran i 
resoldran les possibles reclamacions. Si l'alumne no està d'acord amb la resolució, podrà reiterar la 
reclamació en un escrit adreçat al director i presentat el mateix dia o l'endemà. 
 
 
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. 
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Reclamacions per qualificacions finals de Batxillerat. 
 
Reclamacions Un dia per resoldre les reclamacions els professors i les 

professores de la matèria. 
No conformitat amb la reclamació al 
professorat 

Reclamació adreçada al director per escrit 48 hores antelació. 

Per: 
 

- qualificacions finals de batxillerat  
- decisions respecte a la promoció de curs 

 

 Departament/Seminari rep la reclamació i emet proposta de 
resolució.  
Director resol la reclamació o convoca ED. 
Fixada data: ED estudia i resol reclamacions (consens / o 
majoria simple / o desempat tutor/a). 

Reclamacions i resolucions – 
constaran a l’acta singular 
elaborada pel tutor/a signada 
pels membres de l’ED 

 Director emet la resolució relativa a la reclamació, es 
comunicarà a l’interessat.  
Es podrà recórrer davant la direcció dels serveis territorials (5 
dies hàbils a partir de la resolució). 

 
El director tramet el 
recurs a serveis 
territorials, amb: 

g. còpia de la reclamació adreçada al director del centre. 
h. còpia de l’acta d’avaluació. 
i. còpia de l’acta de la reunió en què s’hagi analitzat la reclamació. 
j. còpia de la resolució del director del centre. 
k. còpia de les qualificacions trimestrals i finals de l’alumne/a al llarg de l’etapa. 
l. Qualsevol altra documentació que pugui ser pertinent. 
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3. DOCUMENTS DE L’AVALUACIÓ9 
 
3.1. DOCUMENTS DE L’ESO10. 
 
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. 

                                            
9 Els articles a què es fa referència són de l’ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre.  
10 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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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 
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 BATXILLERAT11. 
 
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. 

                                            
11 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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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 
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 grup12. 

• 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. 

 

                                            
12 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).  
 


