CRITERIS DE PROMOCIÓ DELS ALUMNES D'ESO
Els alumnes han de promocionar de curs quan tinguin aprovades totes les matèries cursades o
tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim i han de repetir curs quan tinguin tres
matèries suspeses o més o dues matèries quan siguin Català i Matemàtiques o Castellà i
Matemàtiques.
De forma excepcional es pot decidir la promoció amb tres matèries suspeses, quan es donin,
conjuntament, les condicions següents:
• Que dues de les matèries suspeses no siguin Català i Matemàtiques o Castellà i
Matemàtiques.
• Que l'equip docent consideri que amb les matèries suspeses no impedeixi a l'alumne seguir
amb èxit al curs següent i que la promoció beneficiarà la seva evolució escolar.
• Que s'apliquin les mesures educatives proposades al Consell orientador.
Excepcionalment l'equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursin
matèries amb adaptació curricular significativa.
Es pot autoritzar de forma excepcional la promoció d'un alumne amb avaluació negativa en dues
matèries que siguin Matemàtiques i Català o Matemàtiques i Castellà, quan l'equip docent consideri
que l'alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que
la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica, sempre que s'apliquin a l'alumne les mesures
d'atenció a la diversitat proposades al Consell orientador, d'incorporació a un programa de millora
de l'aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.
En el còmput de les matèries avaluades negativament s'han de considerar tant les matèries del
mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideraran matèries diferents les corresponents a
cada curs de l'etapa. Les matèries d'idèntica denominació s'han de computar de manera independent
per a cada curs. Els àmbits del PMAR s'han de comptabilitzar de la forma següent: si l'àmbit no
superat és l'àmbit Lingüístic i social o l'àmbit cintífico-tècnic i matemàtic, s'ha de comptabilitzar
com si no hagués superat tres matèries per cadascun d'aquests àmbits, si l'àmbit no superat és
l'àmbit pràctic, s'ha de comptabilitzar com si hagués superat dues matèries. En el cas que l'àmbit no
superat sigui l'àmbit de Llengües estrangeres, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat una
matèria.
L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals resultants
del procés d'avaluació, en cada sessió d'avaluació la qualificació de cada matèria és competència del
professor titular, les decisions 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.

