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BATXILLERAT - PROMOCIÓ I TITULACIÓ CURS 2022-2023

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació.

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d’octubre de 2022
per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer
curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de
2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del
segon curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023.

PRESA DE DECISIONS A LES SESSIONS D'AVALUACIÓ

1r de batxillerat:

L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals
sobre el procés d'aprenentatge dels alumnes del grup.

2n de batxillerat:

En cada sessió d'avaluació la qualificació de cada matèria és competència exclusiva del
professor titular. Aquesta competència no es pot delegar a l'equip docent. Per tant, un
professor no pot posar a disposició de la junta d'avaluació la qualificació de la seva matèria.
L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals
resultants del procés d'avaluació.

Les decisions generals s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han
d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot
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cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a
l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries
impartides a aquest alumne.

PROMOCIÓ I TITULACIÓ

1r de batxillerat:

En el batxillerat ordinari, els alumnes que han superat totes les matèries o que tenguin
avaluació negativa en una o dues matèries han de promocionar al curs següent. Els
alumnes que tenen tres o més matèries no superades, hauran de repetir primer de
batxillerat sencer.

Un alumne del batxillerat ordinari que a la convocatòria extraordinària ha superat com a
mínim cinc de les matèries del primer bloc del batxillerat en tres anys acadèmics, es pot
incorporar al segon
bloc.

En el batxillerat per blocs en tres anys acadèmics, els alumnes que han superat totes les
matèries o que tenguin avaluació negativa en una matèria han de promocionar al bloc
següent. Els alumnes
que tenen dues o més matèries no superades, hauran de repetir el primer bloc sencer.

2n de batxillerat:

Els alumnes de segon de batxillerat que superen totes les matèries de batxillerat han
d'obtenir el títol de batxiller.
També podran titular, només a la convocatòria extraordinària, els alumnes que tenguin un
màxim d'una matèria no superada de batxillerat. En aquest cas s'han de donar totes i
cadascuna de les següents condicions:

a) Que l'equip docent consideri que l'alumne ha assolit els objectius d'etapa del batxillerat i
desenvolupat les competències clau vinculades al títol.
b) Que l'alumne no tingui més d'un 20 % de les sessions lectives de la matèria no superada
amb faltes d'assistència no justificades.
c) Que l'alumne s'hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats necessàries per a
la seva avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària.
d) Que la nota mitjana de batxillerat sigui igual o superior a cinc (5,00).
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A la junta d’avaluació extraordinària en cas d’alumnes que tenguin un màxim d'una matèria
no superada de batxillerat:

- els professors del l’equip docent valoraran de forma conjunta l’assoliment dels
objectius d'etapa del batxillerat i el desenvolupament de les competències clau
vinculades al títol.

- es comprovarà al Gestib que el percentatge de faltes d'assistència no justificades de
la matèria suspesa no superi el 20 %, i que a partir del 10 % s’ha passat avís a la
família.

- el professor/a de la matèria suspesa exposarà als companys de l’equip docent el
progrés de l’alumne, si s'ha presentat a totes les proves i ha realitzat les activitats
necessàries per a la seva avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària, si
és el cas, i rebrà del tutor/a i/o de la resta de professors de l’equip docent informació
complementària sobre l’evolució de l’alumne/a abans de decidir finalment si
considera o no assolida la condició.

- es comprovarà que la mitjana de batxillerat sigui igual o superior a 5.

Si es compleixen totes aquestes condicions, l’alumne/a obté el títol.

Si no es compleix alguna d’aquestes condicions i l’alumne/a no obté el títol s’ha de fer
constar en un informe (s’adjunta model) que s’enviarà a família i/o alumne/a mitjançant el
Gestib, juntament al butlletí de qualificacions, on s’argumenta el perquè de les condicions
assolides i/o no assolides:

Condició Acompliment
SÍ/NO

Justificació en cas de NO acompliment

Valoració equip docent:
assoliment objectius d'etapa
i desenvolupament
competències clau
vinculades al títol.

Valoració professor/a de
l’assignatura……..:
participació en les diferents
proves que s’han fet al llarg
del curs, inclosa
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l’extraordinària, i presentació
de les activitats necessàries.

Gestib:
menys d'un 20 % de faltes
d'assistència no justificades
a la matèria suspesa, i la
família està avisada al 10 %.

Gestib:
nota mitjana de batxillerat
sigui igual o superior a cinc
(5,00).
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