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Criteris d'avaluació, promoció en Secundària i la concessió del Títol de Graduat 

en Educació Secundària. (RESUM) 
 

 

 
La Comissió Pedagògica, reunida el dia 21 de gener de 2008, en compliment de l'Ordre de 14 de desembre de 2007 de la Conselleria 
d'Educació sobre l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, (DOCV número 5665 de 21 de desembre de 2007), va decidir 
proposar al Claustre de Professors la següent proposta sobre l'avaluació dels alumnes de Secundària, dins del marge que permet 
l'esmentada Ordre. 
El Claustre de Professors, reunit el 17 de març de 2008 va aprovar, per unanimitat aquesta proposta. 

 
PRESA DE DECISIONS EN LES AVALUACIONS. 

 L'equip docent actuarà de forma col·legiada. 
 La presa de decisions en el procés d'avaluació es realitzarà, per l'equip d'avaluació, per consens i, quan aquest no siga 

possible, per majoria simple, amb vot de qualitat del tutor, en cas d'empat. No obstant, cada professor decidirà sobre 
les qualificacions de la seua matèria, àmbit o mòdul. 

 
CONTINGUTS ACTITUDINALS PER AVALUAR ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA. 

La nota de cada assignatura, durant el curs, s'establirà atenent al criteri següent: 

 20% continguts actitudinals 
 80% continguts procedimentals i conceptuals 

El mode en què s'aplicaran aquests percentatges a cada àrea i matèria, així com el que s'inclou en l'actitud, procediments i 
conceptes serà establit pels distints Departaments Didàctics, atenint-se a les disposicions legals. 

 
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN SECUNDÀRIA. 

 En l'última avaluació (juny) de 4t, l'equip d'avaluació proposarà l'expedició del Títol de Graduat en Educació Secundària si 
l'alumne ha aconseguit els objectius d'aquesta etapa, per haver aprovat totes les matèries dels quatre cursos. 

 Podrà realitzar proves extraordinàries al setembre per tal d’aprovar les suspeses de 4t o dels cursos anteriors. Aquestes 
proves seran elaborades i qualificades pels Departaments. 

 Excepcionalment, l'equip d'avaluació podrà proposar l'expedició d'aquet Títol per a aquells alumnes que en finalitzar el 
quart curs i, després de la prova extraordinària de setembre, tinguen una o dues àrees o matèries de qualsevol curs no 
superades o, excepcionalment tres. 

 Per a prendre aquesta decisió, per part de l'equip docent, assessorat pel departament d'orientació, es tindrà en compte 
que la naturalesa i pes de les assignatures suspeses en el conjunt de l'etapa no els haja impedit aconseguir les 
competències bàsiques i els objectius de l'etapa, d'acord amb els criteris establits pel claustre. 

 Es ponderarà de forma especial el Valencià, Castellà i Matemàtiques, matèries instrumentals bàsiques. 
 Condicions establides, per unanimitat, en el Claustre del 18 de març de 2008 a proposta de la COCOPE en reunió 

mantinguda el 22 de gener de 2008: 
a) La norma general indica que per a obtindre el Títol és necessari aprovar totes les assignatures dels quatre 

cursos. 
b) La Junta avaluadora podrà donar el Títol, de forma excepcional, a alumnes que tinguen una o dues 

assignatures suspeses. Més excepcionalment encara, es podrà donar el Títol als alumnes amb tres 
suspeses. 

c) Per a donar el Títol en aquests últims casos es tindrà en compte el següent: 
c.1) – Si la nota mitjana de l'alumne en Secundària és de 5 o més, la Junta Avaluadora podrà plantejar-se 
la concessió del Títol. 
c.2) - En cap cas s'aprovarà a un alumne que tinga suspeses simultàniament Valencià, Matemàtiques i 
Castellà. 
c.3) -  Serà imprescindible, a més, que l'alumne s'haja presentat als exàmens extraordinaris de setembre 
de totes les matèries suspeses, (incloent les pendents) i haja demostrat, a criteri del professor, el seu 
interés per aprovar aquestes proves. 
c.4) - Es valorarà especialment l'esforç, interés i comportament de l'alumne al llarg de tots els cursos. 

 L'alumne per al que no es propose l'expedició del Títol, podrà romandre un altre any en 4t, sempre que no complisca 18 
anys l'any natural que comence el curs, havent de repetir-ho en la seua totalitat, incorporar-se a un PDC o a un Programa 
de qualificació professional inicial. 
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 Podrà repetir quart per segona vegada si no complix els 19 l'any natural que comence el curs, en les mateixes condicions 
anteriors. 

 La norma general establix que el límit d'escolarització és fins als 18 anys. 
 El Títol de Graduat en Educació Secundària serà únic i facultarà per a accedir al Batxillerat, a la FP de grau mitjà o al món 

laboral. 
 L'alumne que no obtinga el Títol de Graduat en Secundària rebrà un certificat acreditatiu de l'avaluació en què constaran 

els anys cursats i les qualificacions obtingudes. Serà expedit pel secretari amb el vistiplau del director. 
 Els alumnes que no tinguen el Títol i tinguen l'edat màxima, podran disposar durant els dos anys següents, d'una 

convocatòria anual de proves per a superar les matèries pendents, sempre que el nombre d'aquestes no siga superior a 
cinc. La conselleria establirà el procediment per a la realització d'aquestes proves. 

 
 

AVALUACIÓ CONTÍNUA. 
 Segons establix el Reglament de Règim Interior, quan un alumne abast un 15 % de faltes injustificades d'assistència del 

total de classes de cada assignatura i curs, perdrà el dret a l'avaluació contínua. Cada Departament establirà en la seua 
programació el procediment extraordinari d'avaluació per als alumnes que superen dit màxim. 

 
 

RESUM SOBRE LA PROMOCIÓ I TITULACIÓ EN EL CURRÍCULUM ORDINARI. 
Situació acadèmica de l'alumne al setembre Opcions 

PRIMER 
CURS 

Tot aprovat Promociona a segon 
1 o 2  (i excepcionalment 3) suspeses Promociona a segon amb pendents 
3 o més suspeses Repetix 
Està repetint primer Promociona a segon (amb pendent si fóra el cas) 

SEGON 
CURS 

Tot aprovat Promociona a tercer 
1 o 2 (i excepcionalment 3) suspeses entre 
primer i segon 

Promociona a tercer amb pendents 

3 o més suspeses entre primer i segon Repetix 

Està repetint segon 
Promociona a tercer (amb pendents si suspén) 
Incorporació a un PCPI o al primer curs d'un PDC 

TERCER 
CURS 

Tot aprovat Promociona a quart 
1 o 2 (i excepcionalment 3) suspeses entre 
primer, segon i tercer 

Promociona a quart amb pendents 

3 o més suspeses entre primer, segon i tercer Repetix 

Està repetint tercer 
Promociona a quart (amb pendents si suspén) 
Incorporació a un PCPI o al segon curs d'un PDC 

QUART 
CURS 

Tota l'ESO aprovada Proposta de Títol 
1 o 2 (i excepcionalment 3) suspeses en tota 
l'ESO. 

La Junta avaluadora podrà proposar el Títol, seguint 
els criteris del Claustre. 

3 o més suspeses en tota l'ESO 
Repetix (si no complix 18 l'any natural que comença el 
curs) 

Està repetint quart 

Si no ha repetit cap altre curs podrà repetir una altra 
vegada, sempre que no complisca 19 anys l'any natural 
en què comence el curs 
Si ha repetit anteriorment o supera el límit d'edat, rebrà 
un Certificat d'Escolaritat. 
Si les suspeses són cinc o menys, podrà, durant els 
dos anys següents, presentar-se a una convocatòria 
anual 
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RESUM SOBRE LA PROMOCIÓ I TITULACIÓ EN EL PDC. 

Situació acadèmica final de l'alumne Opcions 
PRIMER 
CURS 

Tot aprovat o suspeses 
Promociona a segon curs del programa (amb pendents 
si té suspeses) 

SEGON 
CURS 

Tot aprovat Proposta de Títol 
Tots els àmbits aprovats i 1 o 2 matèries 
suspeses (excepcionalment 3) 
(L'àmbit pràctic computa com a matèria) 

La Junta avaluadora podrà proposar el Títol. 

No supera els requisits de titulació 
Pot repetir si complix com a màxim 18 l'any que 
finalitze el curs 

Està repetint el programa 

Si no ha repetit cap altre curs podrà repetir una altra 
vegada (el PDC o 4t) sempre que no complisca 19 
anys l'any natural en què comence el curs 
Si ha repetit anteriorment o supera el límit d'edat, rebrà 
un Certificat d'Escolaritat. 
Si les suspeses són cinc o menys, podrà, durant els 
dos anys següents, presentar-se a una convocatòria 
anual 

 


