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BATXILLERAT - PROMOCIÓ I TITULACIÓ

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

● Decret 35/2015 de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat de les Illes 
Balears. Boib núm. 73 de 16 de maig de 2015.

● Reial Decret 105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de 
l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

● Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual 
es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

● Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 
per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat 
a les Illes Balears

PROMOCIÓ DE CURS   

1. Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les
matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot
cas,  s’han de matricular  al  segon curs de les matèries pendents de primer.  Els  centres
docents  han  d’organitzar  les  consegüents  activitats  de  recuperació  i  l’avaluació  de  les
matèries pendents.

2.  Sense  superar  el  termini  màxim  per  cursar  el  batxillerat  indicat  en  l’article  2.3,  els
alumnes que cursen el batxillerat en règim ordinari poden repetir cada un dels cursos del
batxillerat  una sola vegada com a màxim,  si  bé excepcionalment  poden repetir  un dels
cursos una segona vegada, amb l’informe previ favorable de l’equip docent.

3. Els alumnes que en acabar segon curs tinguessin avaluació negativa en algunes matèries
podran matricular-se d’elles sense necessitat d’haver de cursar de nou tot el curs sencer, o
bé, optar per repetir  el  curs sencer.  Els alumnes, en el  moment de la matrícula han de
manifestar per escrit l’opció triada. Els alumnes que han triat no repetir es poden matricular
d’assignatures ja superades. En aquest cas disposen fins el 30 d’abril per decidir si anul·len
la matrícula i es queden amb la nota prèvia o si mantenen la matrícula i renuncien a la nota
anterior
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TITULACIÓ BATXILLERAT

A la sessió d’avaluació final ordinària del mes de maig es procedirà a la qualificació final de 
les diverses matèries i es proposarà per a l’obtenció del títol de batxiller a l’alumnat de 
segon que hagi obtingut avaluació positiva en totes les matèries del batxillerat. 

Després de les proves extraordinàries de setembre es proposarà per a l’obtenció del títol 
l’alumnat que hagi obtingut avaluació positiva en totes les matèries del batxillerat. 

Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels 
dos cursos de batxillerat. 

Excepcionalment, fent ús de la seva capacitat per a actuar de manera col·legiada en la 
presa de decisions que preveu la normativa d’avaluació, en el seu article 5 de la Resolució 
del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual 
s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes 
Balears, l’equip docent podrà titular a un alumne/a amb avaluació negativa en una única 
matèria de primer o segon curs, el maig i el setembre, després de tenir en compte tots els 
aspectes següents: 

● La informació proporcionada pel professor/a de la matèria suspesa on es farà constar el 
rendiment obtingut, la participació i dedicació de l’alumne/a a la matèria i el seu esforç al 
llarg de tot el curs, així com la participació, els resultats dels exàmens realitzats i la 
qualificació final obtinguda. 

● La maduresa de l’alumne en relació als objectius del batxillerat. 

● Les possibilitats de progrés en estudis posteriors. 

Aquesta decisió la prendrà l’equip docent per consens. Si el consens no és possible es 
realitzarà una votació simultània. Cada professor emetrà un vot per cada una de les 
matèries que imparteix al grup. La decisió es prendrà per majoria de dos terços.

En l’acta de la sessió d’avaluació i en el butlletí de notes que s’entrega a l’alumne/a es farà 
constar que l’alumne/a titula per decisió de l’equip docent i que la qualificació de 
l’assignatura X respon a una decisió col·legiada.
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