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Aprovat per claustre (25.04.2018) i consell escolar (26.04.2018) 
 
Resolució avaluació ESO i batxillerat (normativa de referència) 
 
D’acord amb l’article 18 del Decret 34/2015, la permanència dels alumnes al mateix curs és               
una mesura de caràcter excepcional i ha d’anar acompanyada d’un pla específic            
personalitzat orientat a la superació de les dificultats detectades anteriorment.  
Aquest pla ha d’incloure, com a mínim: 
 

● El disseny de les tutories específiques, que podran ser individuals, i que com a              
mínim, s’han de dur a terme una vegada per trimestre. 

● Els responsables de les tutories d’aquests alumnes. 
● Els objectius del pla. 
● La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i            

aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge            
per superar les dificultats. 

● L’avaluació i el seguiment del pla. L’avaluació ha de ser interna (prefectura d’estudis             
i comissió de coordinació pedagògica, o els òrgans corresponents als centres           
privats) i externa (Departament d’Inspecció Educativa). 

 
Els aspectes concrets d’aquest pla s’han d’incloure en la programació general anual (PGA)             
del centre. Els resultats de l’avaluació del pla i les propostes de millora per al curs següent                 
s’han d’incloure en la memòria anual. 
 

PLA DE SEGUIMENT D’ALUMNES REPETIDORS  
 

1. OBJECTIUS 
● Afavorir el rendiment i l’aprenentatge de l’alumnat repetidor. 
● Contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat al qual es dirigeix el programa.  
● Motivar l’alumnat cap a la consecució d’èxits en el seu aprenentatge. 
● Fomentar l’actitud responsable d’organització i constància en el treball. 
● Desenvolupar habilitats que condueixein a l’adquisició i/o consolidació de la          

competència d’aprendre a aprendre, com a base per a les altres competències            
bàsiques.  

● Proporcionar estratègies d’organització i hàbits de feina. 
● Implicar les famílies en el programa. 

 
2. RESPONSABLES DEL PLA 

● Tutor. El tutor ha de dur a terme les funcions següents, amb l’assessorament i l’ajuda               
del Departament d’Orientació:  

- exercir funcions de guia i orientador amb alumnes i famílies. 
- estimular l’alumne perquè aconsegueixi amb el seu esforç els objectius proposats. 
- ajudar l’alumne en organització i hàbits d’estudi. 
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- potenciar les seves capacitats i responsabilitat. 
● Equip docent/departaments. El professorat de cada una de les matèries durà a terme             

les funcions següents: 
- estimular l’alumne perquè aconsegueixi amb el seu esforç els objectius proposats de            

la seva matèria si l’havia suspès el curs anterior o, en cas que hagués obtingut un                
bon rendiment, l’estimularia a aprofundir els continguts i li oferiria una ampliació de             
les activitats, si fos el cas, perquè l’alumne percebi la utilitat de la repetició. 

● Cap d’estudis. És responsable de la supervisió del pla.  
 
3. PLANIFICACIÓ 

● A principi de curs 
- Assignació de grup i tutor (prefectura d’estudis) atenent a les característiques i            

necessitats de l’alumne. S’intentarà repartir els repetidors entre els diferents grups           
de manera equilibrada.  

- Organització de suports ordinaris i específics necessaris.  
- RED inicial: Plantejament de la situació i informació dels casos. Detecció de            

problemàtiques o necessitats de l’alumne 
- Recollida de dades dels alumnes repetidors, comprovar si han suspès alguna de les             

matèries impartides pel seu departament l’any anterior o en tenien un correcte            
aprofitament (reunions de departament).  

- Reunions de departament: acord dels criteris de seguiment. Constaran a la memòria            
del departament (seguiment de la programació i memòria final).  

- Entrevista inicial del tutor amb alumne i família. 
 

● Seguiment durant el curs 
- Seguiment individualitzat per part del tutor i dels professors. Tutories específiques           

almenys una vegada al trimestre. 
- RED a mitjan trimestre i juntes avaluació final de trimestre. Es prendran els acords i               

les mesures necessàries per millorar el rendiment d’aquest alumnat, en els casos            
que sigui necessari.  

- Entrevistes individuals amb alumne i família. 
- Les mesures adoptades i els acords presos quedaran registrats a l’acta de la reunió.  

Les entrevistes quedaran registrades al llibre de seguiment del grup.  
- Revisió del pla després de cada avaluació i sempre que sigui necessari. 

 
● Final de curs 

Valoració final del programa, tenint en compte:  
- el progrés en els resultats acadèmics de les avaluacions i en el desenvolupament de              

les competències clau. 
- la valoració per part de l’equip docent de l’actitud i integració de l’alumne. 
- la participació de la família. 

 
4. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA 
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- Revisió del pla després de cada avaluació i sempre que sigui necessari. 
- Valoració final del programa, que s’inclourà a la memòria.  


