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AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES
DE SETEMBRE

ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de
juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés

d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Avaluacions extraordinàries a setembre

L'ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, modifica  diversos articles de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de 
juny,  per  la  qual  es  determinen  el  procediment  i  els  documents  i  requisits  formals  del  procés 
d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Les avaluacions extraordinàries que fins ara tenien 
lloc a finals de juny es celebraran durant els primers dies del mes de setembre.

Incorporació a secundària

Els centres d’educació secundària obligatòria han de sol·licitar als centres d’educació primària una 
còpia  de  l’historial  acadèmic  de  l’alumne/a  i  l’informe  individualitzat,  amb  la  informació  que  es 
consideri  convenient  per a  la  millor  incorporació de l’alumne/a a la  nova etapa educativa.  En la 
informació de traspàs al centre de secundària també s’inclourà informació relativa als resultats de la 
prova d’avaluació de sisè curs d’educació primària i de les activitats de reforç d’estiu que, si escau, 
s’hagin encomanat a l’alumne/a. Aquestes activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial del 
primer curs de l’educació secundària obligatòria.

Avaluacions trimestrals

Cal fer almenys una sessió d’avaluació trimestral, a més de la sessió d’avaluació final extraordinària 
del  mes  de  setembre.  Normalment  la  sessió  d’avaluació  del  tercer  trimestre  del  curs  escolar 
coincidirà amb la sessió d’avaluació final ordinària del mes de juny.

Avaluació final ordinària

En la darrera avaluació ordinària del curs escolar del mes de juny, l’equip docent ha de valorar els 
resultats obtinguts per l’alumnat, tant pel que fa als ensenyaments realitzats al llarg del curs, com a 
les activitats o proves de recuperació d’avaluacions anteriors realitzades en el mateix període.

A partir del conjunt de dades d’avaluació obtingudes al llarg del curs, i de les recuperacions, si escau, 
el professor o professora de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne/a una qualificació 
final d’avaluació ordinària, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria.

En cas que algunes matèries s’hagin impartit agrupades en àmbits de coneixement, en les actes de 
qualificació final d’avaluació haurà de constar una qualificació específica de cada matèria.

En  els  tres  primers  cursos  de  l’etapa,  per  a  cada  alumne/a  l’equip  docent  ha  d’atorgar  una 
qualificació  del  bloc  de  matèries  optatives.  Aquesta  qualificació  s’ha  d’obtenir  com  a  mitjana 
aritmètica arrodonida fins a les unitats de la qualificació del treball de síntesi, d’una banda, i de la 
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qualificació aportada pel professorat de les matèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg del 
curs, de l’altra.

A les sessions d’avaluació final ordinària del mes de juny s’hi pot incorporar, amb veu però sense 
vot, un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre 
els diferents grups del centre.

L’equip docent ha de prendre les decisions oportunes sobre el pas de curs o, si escau, de superació de 
l’etapa de l’alumnat que compleixi els requisits corresponents 

Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els centres proposaranPer a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, els centres proposaran  
activitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. També es poden proposar activitatsactivitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg de l’estiu. També es poden proposar activitats  
de consolidació dels aprenentatges per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. de consolidació dels aprenentatges per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva. 

Les famílies han de rebre informació escrita sobre els resultats de la qualificació final de l’avaluació 
ordinària del mes de juny, les activitats de recuperació, de les proves extraordinàries a què s’ha de 
presentar i,  en el cas que es proposin, de les activitats de consolidació d’aprenentatges a l’alumnaten el cas que es proposin, de les activitats de consolidació d’aprenentatges a l’alumnat  
que hagi obtingut una avaluació positiva.que hagi obtingut una avaluació positiva.

Proves extraordinàries d’avaluació

Els centres organitzaran proves extraordinàries d’avaluació en els primers dies del mes de setembre, 
d’acord amb les dates que determini el calendari escolar anual.

Les proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el departamentLes proves extraordinàries d’avaluació de cada matèria les ha d’elaborar i qualificar el departament  
didàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables. Ladidàctic corresponent, d’acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables. La  
preparació i elaboració de les proves extraordinàries s’ha de realitzar abans de finals del mes de juny.preparació i elaboració de les proves extraordinàries s’ha de realitzar abans de finals del mes de juny.

Avaluació final extraordinària

En cadascun dels quatre cursos de l’etapa, i després de les proves extraordinàries, l’equip docent s’ha 
de reunir en una sessió d’avaluació final extraordinària. 

En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat global 
obtingut  a  partir  de  la  valoració  de  l’evolució  de  l’alumne/a  durant  el  curs,  de  les  activitats  de 
recuperació que s’hagin proposat realitzar al llarg de l’estiu i de la prova extraordinària.

En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne/a, l’equip 
docent  ha  de  prendre  les  decisions  definitives  respecte  a  la  superació  de  les  matèries  i  decidir 
l’alumnat que finalment passa de curs o supera l’etapa.

A les sessions d’avaluació final extraordinària  s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un 
membre de l’equip directiu  a fi  de garantir  la  coherència dels processos d’avaluació entre els 
diferents grups del centre.

Per fer efectives les decisions sobre el  pas de curs de l’alumnat,  excepcionalment, de manera 
raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació 
d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi 
global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors. 
Per prendre aquesta decisió  cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de 
l’equip docent presents en la sessió.  La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació 
d’alguna matèria es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la extraordinària, però es 
limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el 
conjunt  de  les  dues  avaluacions  finals  realitzades  al  llarg  d’un  curs  escolar. La  qualificació 
d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.

Les actes corresponents a les qualificacions finals d’avaluació ordinària s’han d’emplenar i tancar a 
partir  de  les  sessions  d’avaluació  final  del  mes  de  juny.  De  la  mateixa  manera,  en  les  sessions 
d’avaluació posteriors a les proves extraordinàries del mes de setembre, s’han d’emplenar i tancar les 
corresponents actes d’avaluació final extraordinària.
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