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Aclariments a les instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació 
en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments 
del segons cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant 
la prolongació del període de confinament pel Covid’19 
 

  
 
 

1. Avaluació de 4t d’educació secundària obligatòria (ESO) 

 
Quan es diu: "Si donades les circumstàncies extraordinàries, l'equip docent acorda que un 
alumne o alumna que no hagi assolit tots els nivells competencials obtingui el títol de graduat 
o graduada en educació secundària obligatòria, ho ha de fer constar en el consell orientador 
on, a més, s'han d’incloure les eines o els recursos necessaris per poder assolir aquests nivells 
en estudis posteriors.", s’ha d'interpretar aquesta instrucció en el sentit que una matèria es pot 
considerar superada encara que, a causa de la situació extraordinària, l'alumne o alumna no 
hagi assolit els nivells competencials establerts.  

No es modifica l'Ordre d'avaluació en relació amb el nombre de matèries amb avaluació 
negativa que permet obtenir el títol de graduat o graduada. 

 

2. Proves extraordinàries i avaluació final extraordinària de l’educació 

secundària obligatòria 

 
Quan es diu: "El calendari escolar finalitza el dia 19 de juny i, per tant, s'hauran de programar 
les sessions d'avaluació ordinàries i les proves extraordinàries perquè el curs quedi tancat en 
aquesta data” i "A més, cal fer una sessió d'avaluació final extraordinària, d'acord amb les 
dates establertes en el calendari del curs 2019-20.", s'ha d'interpretar que aquesta sessió 
d’avaluació extraordinària es farà tenint en compte que les proves extraordinàries de 
l'educació secundària obligatòria es faran del 18 al 23 de juny de 2020, tal com preveu l'Ordre 
EDU/56/2019, de 26 de març, i no s’hauran de realitzar necessàriament abans del 19 de juny. 
 

 
3. Proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació 

secundària obligatòria  

 
Els centres educatius que durant el mes de març no hagin pogut portar a terme les proves 
lliures per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (per 
a aquell alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa), podran organitzar-les en el moment 
que es recuperi l’activitat educativa presencial del curs 2019-2020 amb la reobertura dels 
instituts i centres concertats amb ensenyaments de secundària tot garantint les condicions de 
salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat 
sanitària.  
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4. Batxillerat 

 
El termini de notificació de les qualificacions finals de l'avaluació ordinària de batxillerat dels i 
les alumnes de 2n de batxillerat serà entre el divendres 29 de maig de 2020 i el divendres 5 de 
juny de 2020. 
 
En relació amb la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, s'han suspès les proves externes 
de llengua francesa i literatura i d'història de França, per a aquest curs 2019-2020. Les dues 
matèries seran qualificades amb els mateixos criteris que s'utilitzin per al conjunt de matèries 
de 2n de batxillerat. L'alumnat del Programa batxibac podrà obtenir les dues titulacions i serà 
qualificat de manera equivalent. La qualificació que constarà en el Diplôme du Baccalauréat 
serà la mateixa que la del títol de batxiller.  
 
 
 
 
La directora general de Currículum i Personalització 
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