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FINALITAT I ABAST
Concretar i facilitar, en relació amb el procés d’avaluació en les etapes d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat, els procediments administratius i documents oficials
d’avaluació.
Aplicable a tots els centres no universitaris de la Comunitat Valenciana que imparteixen
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

NORMATIVA

•

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

•

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat
Valenciana.

•

Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual
estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria
i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

•

Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els
ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

•

Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la
qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que
imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.

•

Resolució del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs corresponent
(http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacionacademica/secundaria/normativa/instrucciones-de-inicio-de-curso).
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
La normativa relativa a l’avaluació es concreta en els apartats següents:
Primer. Caràcter i resultats de l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria.
•

L’article 8 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, indica que l’avaluació en l’ESO és
contínua i té un caràcter formatiu i inclusiu.

•

L’article 9 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, estableix que els resultats de
l’avaluació s’expressaran per mitjà d’una qualificació numèrica, en una escala d’1 a
10, que anirà acompanyada dels termes següents: Excel·lent (EX), Notable (NT), Bé
(BE), Suficient (SU) o Insuficient (IN), de manera que s’hi apliquen les
correspondències següents: Excel·lent: 9 o 10, Notable: 7 o 8, Bé: 6, Suficient: 5 i
Insuficient: 1, 2, 3 o 4. El terme No Presentat (NP) només es consignarà en
l’avaluació final extraordinària i la seua equivalència correspondrà, per al càlcul de
la nota numèrica, a la qualificació mínima establida per a aquesta etapa (és a dir, 1),
llevat que hi haja una qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en
la prova ordinària, cas en què es consignarà aquesta qualificació.

Segon. Avaluació per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
•

A l’article 11 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, s’indica els referents de l’avaluació
contínua i la promoció d’aquest alumnat, així com els criteris per a titular i les
mesures de flexibilització i adaptacions realitzades.

•

A l’article 12 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, les condicions que s’han de complir
per a la sol·licitud de prolongació i flexibilització de l’escolarització de l’alumnat
amb necessitats educatives especials.

Tercer. Programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment.
Tal com s’indica en l’article 13 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, l’avaluació de l’alumnat
dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) és contínua i el professorat
prendrà com a referent per a l’avaluació els criteris d’avaluació específics del programa i els
elements de les adaptacions curriculars realitzades a l’alumnat, de manera que, en cas d'havern’hi, seran els elements d’aquestes adaptacions els que es prenguen com a referent.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS
D’APRENENTATGE-ENSENYAMENT

3/9

150.02_r_Avaluació en Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat_val
Quart. Avaluació final d’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria.
1. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 del Reial Decret llei 5/2016, l’avaluació final
d’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, fins a l’entrada en vigor de la normativa resultant
del Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació, no comportarà efectes acadèmics, de manera que
no tindrà cap consideració per a l’obtenció o no del títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria, i consistirà en una prova de caràcter mostral amb una finalitat merament
diagnòstica.
2. Per als centres docents, seleccionats prèviament per l’Administració educativa,
susceptibles d’aplicar aquesta prova externa de caràcter mostral, l’estructura general d’aquesta
avaluació final d’etapa s’ajustarà a allò que disposa el Reial decret 310/2016, així com a la
normativa que dispose la conselleria competent en matèria d’educació a tal efecte. Amb caràcter
general, la prova avaluarà el grau d’adquisició de la competència matemàtica, la competència
lingüística i la competència social i cívica i tindrà com a referència les matèries generals del bloc
de les assignatures troncals cursades en 4t d’ESO.
Cinqué. Batxillerat.
•

L’article 18 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, indica que l’avaluació en Batxillerat és
contínua i diferenciada segons les diferents matèries, té un caràcter formatiu i constitueix
una eina idònia per a la millora tant dels processos d’ensenyament com dels processos
d’aprenentatge.

•

En Batxillerat els resultats de l’avaluació de les matèries s’expressaran per mitjà de
qualificacions numèriques de 0 a 10 i es consideraran negatives les qualificacions inferiors
a 5. El terme No Presentat (NP) només es consignarà en l’avaluació final extraordinària i la
seua equivalència correspondrà, per al càlcul de la nota numèrica, a la qualificació mínima
establida per a aquesta etapa (és a dir, 0), llevat que hi haja una qualificació numèrica
obtinguda per a la mateixa matèria en la prova ordinària, cas en què es consignarà aquesta
qualificació (article 19 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).

Sisé. Permanència en el Batxillerat i anul·lació de la matrícula.
Les qüestions relatives a la permanència en el Batxillerat i l’anul·lació de la matrícula
estan arreplegades en l’article 21 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
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Seté. Possibilitat de cursar una modalitat o un itinerari diferent en finalitzar el Batxillerat.
L’alumnat que finalitze els seus estudis de Batxillerat i obtinga el títol de Batxiller podrà
cursar una modalitat diferent de la cursada amb anterioritat, sempre que tinga raons justificades,
i en una única ocasió, segons s’estableix a l’article 22 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
Huité. Avaluació de Batxillerat per a l’accés a la universitat.
L’accés als estudis universitaris de grau tindrà les característiques que s’indiquen a
l’article 26 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
Nové. Continuïtat entre matèries de Batxillerat.
La superació de les diverses matèries de segon curs que s’indiquen a l’article 27 de l’Ordre
38/2017, de 4 d’octubre, estarà condicionada a la superació de les corresponents matèries de
primer curs indicades pel fet d’implicar continuïtat.
Desé. Canvis de modalitat, itinerari o primera llengua estrangera.
L’alumnat té dret a canviar de modalitat de Batxillerat en els casos i amb les condicions
establits en l’article 28 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
Onzé. Avaluació per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Exempció de qualificació.
L’alumnat amb necessitats educatives especials que cursa ensenyaments de Batxillerat
serà avaluat d’acord al qual s’estableix a l’article 29 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
Dotzé. Alumnat que es troba en possessió d’un títol de Tècnic dels Ensenyaments Professionals de
Música o de Dansa o d’un títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional.
L’alumnat que es trobe en possessió d’un títol de Tècnic dels Ensenyaments Professionals
de Música o de Dansa o d’un títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional i desitge
obtindre el títol de Batxiller, podrà obtindre aquest títol cursant i superant les matèries generals
del bloc d’assignatures troncals de primer i segon curs de la modalitat de Batxillerat que l’alumne
o alumna trie, a més de les matèries Valencià: Llengua i Literatura I i Valencià: Llengua i
Literatura II, d'acord amb el que s'estableix en l’article 30 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
Tretzé. Alumnat que cursa Ensenyaments Professionals de Música o de Dansa i de Batxillerat
simultàniament.
L’alumnat que cursa cinqué o sisé curs dels ensenyaments professionals de Música o de
Dansa i simultàniament primer de Batxillerat podrà matricular-se únicament de les matèries
generals del bloc d’assignatures troncals de primer curs de Batxillerat de la modalitat que trie,
així com de la matèria de lliure configuració autonòmica Valencià: Llengua i Literatura I, d’acord
amb el disposat a l’article 31 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre.
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DIAGRAMA DE FLUX
AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
(CENTRES PÚBLICS I PRIVATS) Art. 1

INICI CURS
(Cap.V)
Annex I: Expedient acadèmic (Art. 45)
Annex II: Actes d’avaluació final (Art. 46)
Annex III: Historial acadèmic (Art. 48)
Annex IV: Certificació acadèmica (Art. 15)
Annex V: Informe personal per trasllat (Art.47)
Annex VI: Consell orientador (Art. 49)
Annex VII: Certificat oficial estudis obligatoris

*
Dades anteriors

Sessió avaluació ordinària
2n trimestre

Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art 6 i Art. 8

Sessió avaluació ordinària
3er trimestre

Expressió de resultats: Art. 9

Info alumnat/ famílies: Art. 5

Si PMAR -> Art. 13

Sessió avaluació final

No

***Amb
pendents?

Promoció?

Art. 3.2; Art.10
Si PMAR -> Art. 13

Sí

Programes individualitzats
per a la recuperació

Fi etapa
ESO?

Art. 2.6

Sí

Sí
Pla específic personalitzat
repetició curs

Sí

Repetició<
1/curs o
2/etapa?

Art. 10.2

No
Art. 12

Art. 15

*** Pendents de
curos anteriors

Art. 17
Títol

No
Sí

NESE?

Prolongació
1any més?
Sí

Demanar autorització
DT competent

No
Art. 16
2n rep / etapa
i en 3er/4t??
Si

No

Art. 10.1f

Romandre en ESO
fins els 19 anys

No

Rep 2 voltes 4t i
no ha repetit abans
en l’etapa?

No

Avaluació
final etapa

Matrícula d’Honor, Menció
Honorífica i Premi Extraordinari
Sí
Continuar
estudis?

Sí
Repetir excepcionalment
4t dos vegades

Art. 5

*

Informar l’alumnat i les famílies/tutors legals

*

Sí
Promoció?

Art. 3.3; Art. 11

Sessió avaluació ordinària
1er trimestre

**

Proves extraordinàries No
i avaluació extraordinària
No

Adaptacions
segons anàlisi

No

** Escrit amb resultat d’aval global i
individualitzada (si hi ha),
promoció/repetició, att.diversitat...

**

Sí

NESE/
UPH?

* acta i model
d’informació a
les famílies
(Art. 2.5)

*

Art. 2.6 (dates CEICE)
Expressió de resultats:
Art.9

Art. 2: 1er mes lectiu
Art. 3; Art. 4 i Art 6

Avaluació inicial

FPA, FP Bàsica,
FP Bàsica 2na
oportunitat..

No
Certificació
acadèmica
Art. 15

Avaluació processos d’ensenyament
i de la pràctica docent

Art. 7
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AVALUACIÓ EN BATXILLERAT (CENTRES PÚBLICS I PRIVATS) Art. 1

INICI CURS
(Cap.V)
Annex I: Expedient acadèmic (Art. 45)
*
Annex II: Actes d’avaluació final (Art. 46)
Annex III: Historial acadèmic (Art. 48)
Annex V: Informe personal per trasllat (Art.47)
Dades anteriors
Annex VII: Certificat oficial estudis obligatoris
Annex VIII: Certificat superació matèries (Art.24)
Annex IX: Sol·licitud de l'alumne de canvi de modalitat (Art.22)
Annex X. Canvi Modalitat promoció 2n Batx (Art.28)
Annex XI: Canvi Modalitat repetició 2n Batx (Art.28)
Annex XII: Repetició voluntària(Art.20)
*

No

Proves extraordinàries No
i avaluació extraordinària

Sessió avaluació ordinària
2n trimestre

Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art 6 i Art. 8

Sessió avaluació ordinària
3er trimestre

Expressió de resultats: Art. 19

Promoció?

Info alumnat/ famílies: Art. 18

Sessió avaluació final

Amb
pendents?

No

Promoció?

Activitats de recuperació i
avaluació de pendents

Sí

Art. 3.2; Art.20
No

Sí
No

Sí

Fi etapa
BAT?

Art. 20;
Art.27

No

Fi etapa
BAT ?
Sí
Repetir?

Títol

Repetir 1er
altra
modalitat?
No

Sí
Art. 24

Repetir 1er curs

Art. 3.3; Art. 29
si no és possible l’adaptació
-> sol·licitud d’exempció en
determinades matèries

Art. 18

*

*

*

Adaptacions
curriculars d’accés
no significatives

Sessió avaluació ordinària
1er trimestre

*

Art. 2.6 (dates CEICE)
Expressió de resultats:
Art.19

Sí

NEE/?

Accés
universitat?

Sí

Repetir 1er

Promocionar a 2n
No

Fi

Informar l’alumnat i les famílies/tutors legals

* acta i model
d’informació a
les famílies
(Art. 2.5)

Art. 2: 1er mes lectiu
Art. 3; Art. 4 i Art 6

Avaluació inicial

Sí

No

Certificat (efectes laborals
i acadèmics)
Art. 24.4

Art. 25

Matrícula d’Honor
i Premi Extraordinari

Art. 26
Avaluació per accés a
la universitat

Sí
Repetir 2n curs

Sí

Repetir tot
2n?

Repetir matèries pendents No

Avaluació processos d’ensenyament
i de la pràctica docent

Art. 7
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FORMULARIS
Aquests són els formularis relacionats amb aquest recurs, els quals es poden trobar als
enllaços següents:
► F_0124: Sol·licitud de l’alumne de canvi de modalitat (annex IX de l’Ordre 38/2017, de 4
d’octubre).
► F_0125: Canvi de modalitat (annex X de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0126: Canvi de modalitat al repetir 2 n curs només amb les matèries pendents (annex XI de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0127: Sol·licitud de repetició voluntària de curs (annex XII de l’Ordre 38/2017, de 4
d’octubre).
► F_0128: Expedient acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria (annex I de l’Ordre 38/2017, de
4 d’octubre).
► F_0129: Expedient acadèmic de Batxillerat (annex I de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0130: Acta d’avaluació final ordinària de 1 r d’Educació Secundària Obligatòria (annex II de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0131: Acta d’avaluació final ordinària de 2 n d’Educació Secundària Obligatòria (annex II de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0132: Acta d’avaluació final ordinària de 3 r d’Educació Secundària Obligatòria (annex II de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0133: Acta d’avaluació final ordinària de 3 r d’Educació Secundària Obligatòria PMAR (annex II
de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0134: Acta d’avaluació final ordinària de 4 t d’Educació Secundària Obligatòria (annex II de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0135: Acta d’avaluació final ordinària de 1r Batxillerat (annex II de l’Ordre 38/2017, de 4
d’octubre).
► F_0136: Acta d’avaluació final ordinària de 2 n Batxillerat (annex II de l’Ordre 38/2017, de 4
d’octubre).
► F_0137: Acta d’avaluació final ordinària de 1r i 2n Batxillerat, nocturn model B (annex II de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
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► F_0138: Acta d’avaluació final ordinària de 1 r i 2n Batxillerat, nocturn model A (annex II de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0139: Historial acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria (annex III de l’Ordre 38/2017, de
4 d’octubre).
► F_0140: Historial acadèmic de Batxillerat (annex III de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0141: Informe personal per trasllat de centre d’Educació Secundària Obligatòria (annex V de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).
► F_0142: Informe personal per trasllat de centre de Batxillerat (annex V de l’Ordre 38/2017, de 4
d’octubre).
► F_0061: Consell orientador (annex VI de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre).

Aquest document no té valor jurídic.
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