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1.- CRITERIS EXCEPCIONALS DE PROMOCIÓ amb 3 matèries suspeses.

En referència a l’article 10.3 de l’ordre d’avaluació d’ESO (BOIB de 3 de gener de 

2009), ens cenyirem a que el criteri d’excepcionalitat per a que l’alumnat promocioni 

al curs següent si compleix tots i cadascun dels criteris que se relacionen a 

continuació:

-La mitjana de les qualificacions de les matèries aprovades del curs, exceptuant la de 

religió, ha de ser igual o superior a 6.

-De les 3 matèries suspeses només 1 pot ser una instrumental (Català, Castellà i 

Matemàtiques).

-L’alumne no pot tenir protocol d’abandonament d’assignatura en cap de les matèries 

suspeses.

-L’alumne no pot haver faltat a més del 20% de les classes de cap de les matèries 

suspeses.

-L’alumne s’ha de presentar a les proves extraordinàries de setembre de totes les 

matèries suspeses i ha d’obtenir almanco un 3 de cadascuna d’elles.

QUEDA ENTÈS QUE AQUEST CRITERI EXCEPCIONAL DE PROMOCIÓ NOMÉS 

S’APLICARÀ DESPRÈS DE LES JUNTES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 

(JA QUE A LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL MES DE JUNY NOMÉS 

PROMOCIONA L’ALUMNAT AMB 0 MATÈRIES SUSPESES).

2.- CRITERIS EXCEPCIONALS DE TITULACIÓ amb 3 matèries suspeses.

En referència a l’article 13.2 de l’ordre d’avaluació d’ESO (BOIB de 3 de gener de 

2009), ens cenyirem a que el criteri d’excepcionalitat per a que l’alumnat obtingui el 
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títol de graduat en Secundària si compleix tots i cadascun dels criteris que se 

relacionen a continuació:

-La mitjana de les qualificacions aprovades de les matèries del curs, exceptuant la de 

religió, ha de ser igual o superior a 6.

-De les 3 matèries suspeses només 1 pot ser una instrumental (Català, Castellà i 

Matemàtiques).

-L’alumne s’ha de presentar a les proves extraordinàries de setembre de totes les 

matèries suspeses i ha d’obtenir almanco un 3 de cadascuna d’elles.

QUEDA ENTÈS QUE AQUEST CRITERI EXCEPCIONAL DE TITULACIÓ NOMÉS 

S’APLICARÀ DESPRÈS DE LES JUNTES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 

(JA QUE A LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DEL MES DE JUNY NOMÉS TITULA 

L’ALUMNAT AMB 0 MATÈRIES SUSPESES).

En referència a l’article 13.4 de l’ordre d’avaluació d’ESO (BOIB de 3 de gener de 

2009), ens cenyirem a que el criteri d’excepcionalitat per a que l’alumnat de 

diversificació curricular tituli sigui amb els mateixos criteris d’excepcionalitat que la 

resta d’alumnat d’ESO.
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3.- PROGRAMA DE REFORÇ PER L’ALUMNAT AMB MATÈRIES PENDENTS

El programa de reforç comprèn una sèrie d’activitats que detallam a continuació:

-Els departaments confeccionaran les llistes d’objectius i/o mínims exigibles per 

l’alumnat amb matèries pendents (són el conjunt de tots el del curs no s’han de 

seccionar).

-Cada departament optarà bé per, afegir-hi un conjunt d’activitats per fer, bé per fer-

los comprar un quadernet d’activitats de recuperació i/o reforç.

-Els departaments fixaran una data de lliurament de les activitats complementàries i 

també un horari de consulta de dubtes (la proposta és assignar una hora lectiva i una 

hora complementària a un membre de cada departament, per a poder desenvolupar 

aquesta tasca).

-Els departaments lliuraran a direcció aquest programa de reforç, específic de cada 

departament, la primera quinzena d’octubre.

-Caporalia d’estudis ho trametrà, tant prest com administrativament sigui possible, als 

caps de departaments i tutors dels grups implicats, juntament amb les llistes dels 

alumnes amb pendents (ordenades per assignatures i per grups). 

-Direcció elaborarà el calendari de pendents, oïts els suggeriments dels 

departaments, i el publicarà.

Així mateix, en el pla d’acollida del curs 08/09 s’inclourà que a les reunions de pares 

s’ha de parlar d’aquest tema, per tal d’involucrar a les famílies. De la mateixa manera, 

a les reunions inicials d’acollida dels nous tutors també es farà un incís especial amb 

aquest tema.

4.- PLA ESPECÍFIC PELS REPETIDORS

El centre considera dos tipus de repetidors.
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-alumnes que repeteixen perquè presenten mancances bàsiques en les matèries 

instrumentals i/o altres. 

-Alumnes repetidors perpetus, sense cap motivació envers de l’estudi.

El pla contempla que a les hores de les instrumentals es faran quatre grups. Per una 

part els dos nivells curriculars que s’adaptaven (més alt i més baix) i que són impartits 

pel professorat de la matèria. Per l’altre hi haurà dos nivells impartits pel professorat 

d’atenció a la diversitat (Ads). El primer nivell és l’alumnat de compensatòria o no 

però que és repetidor i que pertany al primer grup de la divisió feta adalt (són alumnes 

recuperables i per tant, en qualsevol moment podran passar al grup de nivell baix). El 

segon grup impartit pel professorat AD són els alumnes de compensatòria, repetidors 

o no que no tenen cap motivació envers de l’estudis i que estan esperant al centre a 

complir el requisit d’edat per fer: garantia social, ALTER, ensenyaments compartits, 

món laboral …

Per tal que l’alumnat repetidor que vol gaudir d’una altra oportunitat per adquirir el 

nivell mínim per poder assolir els objectius de les distintes matèries, l’altre grup de 

repetidors (sense cap motivació envers de l’estudi) se desdoblarà a les hores de 

l’optativa i d’EPV i assistiran a classe amb el professor d’àmbit pràctic (al taller 0.19). 

Aquest pla específic de repetidors està adreçat a l’alumnat de primer cicle. L’alumnat 

repetidor de segon cicle disposarà de l’ajuda del professorat de matèria i de les 

orientacions del tutor per decidir-se per ensenyaments alternatius com: garantia 

social, ALTER, ensenyaments compartits, món laboral …

5.- ITINERARIS DE QUART D’ESO

El centre opta per no delimitar els itineraris, sinó per oferir tots els que surtin de la 

taula següent. S’afavoriran les matèries troncals de sempre envers de la informàtica. 
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Si alguna matèria supera els 15 alumnes i el departament ho pot assumir, se 

desdoblarà.

F&Q EPV TEC
LLA FRA MUS
INFO INFO BIO-GEO
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