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1.  CALENDARI:

➢  Maig: recuperacions pendents als cursos específics d’AULES.

➢  25/05 al 29/05: Inscripció Proves Accés a Cicles GM i GS.

➢  08/06 al 12/06: Sessions d’avaluació final ORDINÀRIA.

➢  16/06: Fi de curs i entrega de notes (per Web Família).

➢  16/06 al 28/06: Matrícula online 2n,3r,4tESO (Web del centre, Web Família) 

➢  16/06 al 06/07: Matrícula online 2nBI i 2nBat (Web del centre, Web Família) 

➢  17/06 al 25/06: preinscripció 1ESO, 1rBatx., 1rBI, 1rFPB 1rCGM i 1rCGS o canvis de 

centre - altres cursos (P. Admissió general telemàtic de Conselleria).

➢  26/06 al 28/06: Matrícula PAU (entrega documentació abans del 24/06).

➢  07/07 al 09/07: Proves PAU   (als centres)

➢  29/06 a 02/07: Avaluació Final Extraordinària (Només 4tESO, 1rBatx.)

➢  01/07 al 02/07: Proves d’accés a cicles GM i GS. 

➢  06/07 al 10/07: Entrega documentació en cas necessari, amb cita prèvia  

➢  14/07: Avaluació Final Extraordinària (Només 2nBatx.).

➢  17/07: Notes PAU, matrícula Universitat del 01/07 al 28/07.

➢  22/07 al 28/07: Matrícula FPB. 

➢  28/07-31/07 + 01/09-02/09: Matrícula 1ESO, 1Batx., 1BI o altres centres

➢  01/09 al 09/09: Matrícula Cicles GM i GS. 

➢  08/09 al 10/09: Proves PAU extraordinàries



  

2. AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA:

➢  Nota final = mitjana entre 1ª i 2ª avaluació + millora de la 3ª (actitud, interés i 
treball no presencial).

➢  Informe individual final valoratiu: informació sobre treball realitzat o no, a 
tindre en compte el curs 20/21 + pla de reforç 20/21.

3. CONDICIONS TITULACIÓ/PROMOCIÓ/REPETICIÓ DE CURS:

➢ 1r, 2n, 3r ESO:

• Promoció: decisió col legiada i integradora a l’avaluació ORDINÀRIA, sense nº ·
màxim d’assignatures suspeses (quedarien pendents per al curs següent).

• Repetició de curs: quan es considere que 
✔  NO té possibilitats d’assolir CCBB al curs 20/21.
✔  La repetició afavorirà la seua competència personal i social.

➢ 4t ESO:

• Titulació ESO: decisió col legiada i integradora a l’avaluació ORDINÀRIA.·
✔  Resultats 1a i 2a avaluació
✔  Actitud i treball durant el període no presencial
✔  Possibilitat de seguir amb èxit els curs següent
✔  Nº d’assignatures suspeses

• Avaluació Extraordinària: Alumnat que no reuneix les condicions necessàries per 
al títol.

• Repetició de curs: quan es considere que 
✔  NO té possibilitats d’assolir CCBB al curs 20/21.
✔  La repetició afavorirà la seua competència personal i social.



  

➢ 1rBAT:

• Promoció: decisió col legiada i integradora a l’avaluació ORDINÀRIA·
✔  En general tothom promociona i pot cursar totes les assignatures de 2BAT 

(continuïtat també).
✔  Matèries suspeses queden pendents + pla de reforç curs 20/21.

• Repetició de curs: quan es considere que 
✔  NO té possibilitats d’assolir CCBB de 1BAT al curs 20/21
✔  La repetició afavorirà la seua competència personal i social

• Avaluació Extraordinària: voluntària per a alumnat que vulga recuperar. No altera 
decisió de promoció, llevat que fóra més favorable.

➢ 2nBAT:
• Avaluació Extraordinària: qui tinga alguna assignatura suspesa.

• Titulació BATXILLER a l’Avaluació Ordinària: Cal aprovar TOT en l’ordinària per a 
obtindre el títol i fer les PAU.

• Titulació BATXILLER a l’Avaluació Extraordinària: : decisió col legiada i integradora.·
✔  Resultats 1a i 2a avaluació
✔  Actitud i treball durant el període no presencial
✔  Possibilitat de seguir amb èxit els curs següent
✔  Nº d’assignatures suspeses

• Nota mitjana: notes de totes les assignatures de batxiller (1r i 2n) de 1 a 10.

• Repetició de curs: quan es considere que 
✔  NO té possibilitats d’assolir CCBB al curs 20/21.
✔  La repetició afavorirà la seua competència personal i social.
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