CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ
Segons Normativa LOMQE per ESO (Decret 34/2015) i per batxillerat (Decret
30/2016) i Instruccions publicades anualment.
Aquesta informació pot canviar si durant el curs escolar les Administracions publiquen
una nova normativa.
Avaluació ordinària
ESO
A 1r, 2n i 3r d’ESO, promocionen els alumnes que tenen fins a dues matèries
suspeses (que no siguin simultàniament català i matemàtiques o castellà i
matemàtiques). Aquests alumnes rebran ara el full del consell orientador.
A 4t d’ESO, els alumnes que hagin superat totes les matèries de l’educació secundària
obligatòria obtindran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Ara bé,
els alumnes que han suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa obtindran
el títol, en la convocatòria ordinària o extraordinària, si es compleixen totes i
cadascuna de les condicions següents:
- Que les matèries suspeses no siguin simultàniament llengua catalana i literatura i
matemàtiques o llengua castellana i literatura i matemàtiques.
- Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de
l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.
En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les
matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries
diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica
denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.
PMAR
Si un alumne no supera l’àmbit lingüístic i social o l’àmbit científic i matemàtic, es
comptabilitzarà com si no hagués superat tres matèries per cadascun d’aquests
àmbits. Si l’àmbit no superat és l’àmbit pràctic, es comptabilitzarà com si no hagués
superat dues matèries.
Els criteris de promoció són els mateixos que per a la resta d’alumnes. A aquest
efecte, la qualificació de cadascuna de les matèries serà la mateixa que la de l’àmbit
del qual formen part. S’ha de procedir de la mateixa manera per calcular la nota
mitjana.
Només es comptabilitzaran com a matèries no superades les suspeses als cursos de
PMAR i posteriors.
BATXILLERAT
A primer, es promociona si hom té fins a dues matèries suspeses.
A segon, a final de maig, es titula si hom té totes les matèries aprovades.

Avaluació extraordinària
ESO i PMAR
Es promociona si hom té fins a dues matèries suspeses (que no siguin simultàniament
català i matemàtiques o castellà i matemàtiques) o per imperatiu legal. Aquests
alumnes rebran ara el full del consell orientador. Si no, es repeteix curs o, si escau, es
deriva a uns altres estudis o a un programa específic.
De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb
avaluació negativa en tres matèries quan es donin conjuntament les condicions
següents:
a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament
matemàtiques i català o matemàtiques i castellà.
b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació
negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives
favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell.
Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació
negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i català o matemàtiques i castellà
de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el
curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció
beneficiarà la seva evolució acadèmica, i sempre que s’apliquin a l’alumne les
mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.
Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes
que cursen matèries amb adaptació curricular significativa (ACS). Ara bé, els alumnes
que han cursat a quart d’ESO matèries amb ACS obtindran el títol si es compleixen
totes i cadascuna de les condicions següents:
- Haver cursat només una matèria amb ACS a quart d’ESO.
- Haver estat avaluat negativament en un màxim d’una matèria a l’etapa.
- Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de
l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.
BATXILLERAT
A primer, es promociona si hom té fins a dues matèries suspeses.
A segon, a final de juny, es titula si hom té totes les matèries aprovades.
Amb una o més matèries suspeses:
1. Pot repetir el curs en la seva totalitat, renunciant a les qualificacions obtingudes.
2. Pot matricular-se només de les assignatures no superades.
3. Pot matricular-se de les matèries no superades i ampliar matrícula fins a la totalitat
de les matèries de segon o primer ja superades. L’ampliació de matrícula amb
matèries de primer no cursades només serà possible en el cas que opti per canviar de
modalitat o via.
Els alumnes poden repetir cada un dels cursos del batxillerat una sola vegada com a
màxim, si bé excepcionalment poden repetir un dels cursos una segona vegada, amb
l’informe previ favorable de l’equip docent.

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Segons Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual
es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament
presencial:
Assistència obligatòria
o
L’alumnat que cursi els ensenyaments de cicles formatius que es fan en la
modalitat presencial ha d’assistir obligatòriament a totes les activitats formatives
previstes per a cadascun dels mòduls lectius que cursi.
o
El fet de treballar o d’incorporar-se en un lloc de treball no es considera causa
que justifica les absències .
o
Es pot fer una anul•lació d’ofici de la matrícula d’un mòdul o d’un curs d’un
cicle, si l’alumnat s’absenta,de forma continuada i sense justificar, durant un període
superior al 10% de la càrrega horària del mòdul o del curs del cicle o de forma
discontínua, durant un període superior al 15% de la càrrega horària d’un mòdul o
d’un curs d’un cicle determinat, sense justificar.
Avaluació i qualificació
o
D’acord amb el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, la qualificació dels
mòduls professionals ha de ser numèrica, entre u i deu, sense decimals, exceptuant el
mòdul Formació en centres de treball que es qualifica d’apte o no apte.
o

Es consideren positives les puntuacions iguals o superiors a cinc punts.

o
La nota final del cicle formatiu és la mitjana aritmètica expressada amb el
nombre sencer i dos decimals.
Convocatòries
o
De conformitat amb l’establer en l’article 15 del Reial decret 1538/2006 de 15
de desembre, el nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de
quatre. S’exceptua el mòdul Formació en centres de treball que és de dues
convocatòries.
o
D’aquest nombre màxim de convocatòries, l’alumnat pot assistir de forma
presencial a les activitats programades per a cada mòdul, un màxim de dos cursos.
Les convocatòries no necessàriament han de ser consecutiva

Promoció
En el cas de :CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I MITJÀ LOE (EMERGÈNCIES
SANITÀRIES, IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC, IMPRESSIÓ GRÀFICA, PREIMPRESSIÓ
DIGITAL, DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES)
Segons Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional de 23 d’octubre de 2014 per la qual es dicten instruccions per a
l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu que els alumnes que
promocionen al segon curs tenen pendents de superar
o
La promoció del primer al segon curs, en els cicles formatius establerts d’acord
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,d’educació, i en els cicles formatius
establerts d’acord amb la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, s’ha de determinar en l’avaluació final dels mòduls, que es fa en
la convocatòria del mes de juny.
o
En el mes de setembre,el centre ha d’oferir una altra convocatòria per avaluar
el mòdul o els mòduls que tinguin pendents els alumnes que promocionen al curs
següent d’acord amb els criteris establerts en aquest article. Els alumnes esmentats
poden renunciar a la convocatòria de setembre fins al dia 15 de juliol.
o
En els cicles formatius que s’imparteixen en règim presencial i en la modalitat
d’oferta completa, per matricular-se i cursar els mòduls professionals que
s’imparteixen en el segon curs, els alumnes han d’haver superat tots els mòduls del
primer curs.
o
No obstant això, es poden matricular i cursar els mòduls professionals que
s’imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs
pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330
hores.
o
En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha
d’haver superat els mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el
desenvolupament curricular del cicle formatiu.
o
Els alumnes que no puguin passar al segon curs s’han de matricular únicament
dels mòduls no superats del primer curs del cicle, sempre que no hagin esgotat el
nombre màxim de convocatòries establert i suspenguin menys de 50% de les hores a
les quals s'ha matriculat
o
Els alumnes que passin a cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs
no superat s’han de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o
dels mòduls no superats del primer curs, que han de cursar com a mòduls pendents.
o
Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de
comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als mòduls de què està
matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els mòduls del
primer curs o del segon curs als quals no pugui assistir.
o
Els alumnes amb mòduls pendents de primer curs que promocionen al segon
curs han de decidir, al setembre, si volen cursar presencialment els mòduls de primer
curs o els mòduls de segon curs que coincideixin en horari.

o
Però, també, un alumne o alumna pot decidir que, el mòdul pendent que encara
pugui ser objecte d’avaluació perquè té disponibles convocatòries, el vol avaluar
sense assistir de forma presencial a les activitats programades per al mòdul.
En el cas de : CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ LOGSE (CURES AUXILIARS
D'INFERMERIA)
o
L’alumne promociona i te accés a les pràctiques formatives en centres de
treball (FCT) sempre que tingui una avaluació positiva de tots els altres mòduls
professionals de l’ensenyament que cursa a primer curs .
o
La promoció a FCT es pot fer tan a la convocatòria de juny com a la de
setembre
o
Els alumnes que suspenguin més del 50% de les hores a les quals s'ha
matriculat no tindran reserva de plaça per al curs vinent i per tant hauran de realitzar
el procés d'admissió
o
Els alumnes que suspenguin menys de 50% de les hores a les quals s'ha
matriculat si que tindran reserva de plaça sense haver de realitzar el procés
d'admissió
o
En els dos casos anteriors l'equip educatiu podrà decidir si es fa o no la
proposta d'avaluació el mes de setembre.
Pràctiques formatives en centres de treball:
o
En general, el mòdul professional Formació en centres de treball (FCT) s’ha de
desenvolupar durant el tercer trimestre del segon curs (cicles LOE) o al primer
trimestre del segon curs (cicles LOGSE) una vegada assolida l’avaluació positiva en
tots els mòduls professionals realitzats al centre educatiu, amb l’excepció dels cicles
de grau superior que quan s’inicia l’FCT, el mòdul professional de projecte no està
avaluat.
o
L’avaluació del mòdul professional Formació en centres de treball ha de quedar
condicionada a l’avaluació positiva de la resta dels mòduls professionals del cicle
formatiu.
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Segons el Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de
formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació
professional de les Illes Balears
o
L’avaluació i la promoció de curs dels alumnes dels cicles de formació
professional bàsica s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article 23 del Reial decret
127/2014, de 28 de febrer.
o
Els alumnes matriculats tenen dret a un màxim de dues convocatòries en cadascun
dels quatre anys en què poden cursar aquests ensenyaments per superar els mòduls en
què estiguin matriculats; se n’exceptua el mòdul de Formació en centres de

treball. Es té dret a ser avaluat del mòdul de Formació en centres de treball només en
dues convocatòries.
o
D’acord amb allò que preveu l’article 23.4 del Reial decret 127/2014, de 28 de
febrer, els alumnes dels cicles formatius de formació professional bàsica que cursen el
cicle en règim presencial i amb una organització temporal ordinària poden
promocionar al segon curs quan els mòduls professionals associats a unitats de
competència pendents no superin el 20 % de l’horari setmanal.
o
Els alumnes que promocionen al segon curs s’han de matricular en els mòduls
pendents del primer curs. Per recuperar els mòduls pendents, els poden cursar
presencialment si hi ha compatibilitat horària amb els mòduls del segon curs o bé es
poden recuperar els continguts no superats de forma no presencial si l’equip educatiu
considera que aquesta és una opció millor. No se’ls ha de considerar alumnes
repetidors a l’efecte del procediment d’admissió als cicles formatius de formació
professional bàsica.
o
Es donarà de baixa d’ofici de la matrícula en un mòdul o en un curs d’un cicle
l’alumne o alumna que hagi superat l’edat d’escolarització obligatòria que s’absenti
sense justificació, o amb una justificació improcedent, de forma continuada durant 10
dies lectius o, de forma discontínua, durant un període superior al 15 % de la càrrega
horària del total dels mòduls en què s’hagi matriculat (excloent-ne els mòduls
professionals pendents de cursos anteriors, si n’hi ha, i els que hagin estat objecte de
convalidació o de renúncia a la convocatòria).

