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CRITERIS PROMOCIÓ I TITULACIÓ BATXILLERAT 

 

Els alumnes promocionen de primer a segon de batxillerat si han superat totes 

les matèries cursades o tenen avaluació negativa en dues matèries com a 

màxim, independentment de quines matèries siguin. 

Els alumnes de segon de batxillerat que superen totes les matèries de batxillerat 

obtindran el títol de batxiller. En convocatòria extraordinària, podrà titular 

l’alumnat que tengui com a màxim una matèria no superada de batxillerat. 

Un alumne/a podrà titular en convocatòria extraordinària amb una matèria 

pendent si es compleixen els següents condicionants: 

- L’alumne/a s’ha de haver presentant a totes les proves i realitzat totes les 

activitats necessàries per a la seva avaluació, tant a la convocatòria 

ordinària com extraordinària. 

- L’alumne/a ha d’haver assistir de manera regular a les hores lectives de 

la matèria no superada. En cas de no haver poder assistir per causa 

justificada, haurà realitzat les tasques, projectes, etc. necessàries per a la 

seva avaluació. Les faltes d’assistència a la matèria en qüestió no poden 

superar el 20% 

- Malgrat no hagi superat la matèria, l’alumne/a ha mostrat una evolució 

positiva i ha participat en el seu procés d’aprenentatge. 

- L’actitud envers la matèria i el professorat haurà estat adequada i 

respectuosa. 

- La nota mitjana de l’etapa de batxillerat haurà de ser igual o superior a 

cinc. 

- L’equip docent de manera consensuada o per majoria simple considera 

que l’alumne/a ha assolit els objectius d’etapa i les competències clau 

corresponents. 

Per als alumnes que han promocionat amb matèries no superades, que no tenen 

continuïtat al curs actual, es podran realitzar durant el primer i el segon trimestre 

activitats/proves de recuperació parcials. Els departaments didàctics podran 

facilitar activitats per preparar les proves/activitats de recuperació i en faran el 

seguiment corresponent. En cas de no aprovar la matèria pendent, després de 

realitzar les activitats proposades/proves parcials, l’alumne tindrà dret a realitzar 

una prova final de recuperació durant el tercer trimestre, així com la prova 

corresponent a la convocatòria extraordinària. 
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