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Atesa la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de              
novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels             
alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2018-2019,             
aquests són els criteris generals per a l’avaluació i promoció de l’alumnat d’ESO: 
 

1. Alumnat que cursa 1r, 2n i 3r d’ESO 

- Promocionaran de curs els alumnes que duguin un màxim de dues matèries            
suspeses sempre que no siguin simultàniament Llengua castellana i         
Matemàtiques o Llengua catalana i Matemàtiques. 

- A 2n i 3r d’ESO, a efectes de promoció, també comptabilitzen les matèries             
pendents de cursos anteriors. 

 

2. Alumnat que cursa 4t d’ESO 

- Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries al llarg de tota              
l’etapa de secundària, podran titular si es donen les dues condicions següents: 

- Que no siguin simultàniament Llengua castellana i Matemàtiques o         
Llengua catalana i Matemàtiques. 

- Que ⅔ parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els            
objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents. 

 
- L’alumnat de 4t d’ESO amb adaptacions curriculars significatives (ACS) podrà          

titular si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents: 
- Haver cursat només una matèria amb ACS a 4t d’ESO. 
- Haver estat avaluat negativament en un màxim d’una matèria a l’etapa. 
- Que la matèria amb ACS i la matèria suspesa no siguin simultàniament            

Llengua castellana i Matemàtiques o Llengua catalana i Matemàtiques. 
- Que ⅔ parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els            

objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents. 

 

3. Alumnat que cursa PMAR 

- La promoció s’ha de dur a terme en les mateixes condicions que per a la resta                
d’alumnes de 2n i 3r d’ESO. 
 

- Si un alumne no supera un àmbit, s’ha de comptabilitzar com si no hagués superat               
totes les matèries que formen l’àmbit. Per exemple, si un alumne no supera l’àmbit              
lingüístic i social s’ha de comptabilitzar com si no hagués superat 3 assignatures. 
 

- Les matèries pendents de 1r d’ESO no s’han de comptabilitzar per a la promoció i               
titulació en els cursos posteriors. 
 

- Els àmbits o matèries de 2n i 3r de PMAR pendents de superar s’han de               
comptabilitzar per a la promoció i titulació en els cursos posteriors. Les            
assignatures no aprovades mentre cursa PMAR compten com a suspeses a           
efectes de promoció i titulació. 
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4. Alumnat que cursa PRAQ 

- Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries al llarg de tota              
l’etapa de secundària, podran titular si es donen les dues condicions següents: 

- Que no siguin simultàniament Llengua castellana i Matemàtiques o         
Llengua catalana i Matemàtiques. 

- Que ⅔ parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els            
objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents. 

 
- L’alumnat de 4t d’ESO amb adaptacions curriculars significatives (ACS) podrà          

titular si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents: 
- Haver cursat només una matèria amb ACS a 4t d’ESO. 
- Haver estat avaluat negativament en un màxim d’una matèria a l’etapa. 
- Que la matèria amb ACS i la matèria suspesa no siguin simultàniament            

Llengua castellana i Matemàtiques o Llengua catalana i Matemàtiques. 
- Que ⅔ parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els            

objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents. 

 

5. Alumnat amb ACS de qualsevol nivell 

- Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els            
alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa (ACS),         
independentment del que estableix l’article 18.2 del Decret 34/2015 (que explica           
que promocionaran de curs els alumnes que duguin un màxim de dues matèries             
suspeses sempre que no siguin simultàniament Llengua castellana i Matemàtiques          
o Llengua catalana i Matemàtiques). 
 

- L’alumnat de 4t d’ESO amb adaptacions curriculars significatives podrà titular si es            
compleixen totes i cadascuna de les condicions següents: 

- Haver cursat només una matèria amb ACS a 4t d’ESO. 
- Haver estat avaluat negativament en un màxim d’una matèria a l’etapa. 
- Que la matèria amb ACS i la matèria suspesa no siguin simultàniament            

Llengua castellana i Matemàtiques o Llengua catalana i Matemàtiques. 
- Que ⅔ parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els            

objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents. 

 


