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CRITERIS DE PROMOCIÓ I QUALIFICACIÓ 

CEIP ELS MOLINS

1. FONAMENTACIÓ LEGAL:  

● Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig

● Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre

● Decret 32/2014 de 14 de juliol

● Ordre d' avaluació de la conselleria d' Educació, Cultura i Universitat de 

6 de març de 2015

● Resolució  del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 

27 de juliol de 2020

● Reial Decret-llei 31/2020 de 29 de setembre

● Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 

d' octubre de 2020

2. CRITERIS PEDAGÒGICS DE CENTRE:  

oUn alumne/a promociona de curs quan: 

a) Ha assolit els mínims de final de curs especificats en la concrecció 

curricular.

 b) Ha assolit satisfactòriament el desenvolupament corresponent de les 

competències i l’adequat grau de maduresa. 



c) Quan, tot i que no hagi assolit tots els mínims de les diferents àrees, 

pugui seguir amb aprofitament el nou curs. En aquest cas rebrà el suport 

necessari.

 d) Quan, tot i no arribar als mínims, l’actitud de manca de superació, de 

responsabilitat i d’esforç per part de l’alumne/a no garanteix una millora 

en el resultat educatiu.

 e) En el cas d’alumnes NESE cal tenir en compte, a més, que els 

mínims a assolir estan especificats en la seva adaptació curricular , i són 

per tant, el seu punt de referència. 

3. MECANISMES DE PROMOCIÓ.  

oLa decisió de promoció d'un/a alumne/a la prendrà l'equip docent (tutor/

a, mestres especialistes i mestres de l’equip de suport del grup) de 

forma col�legiada. Per a aquesta decisió, caldrà haver pres especial 

consideració l'opinió del tutor/a. En el cas de no haver-hi un consens 

clar, s’optarà perquè l’alumne/a promocioni

. oEn la sessió d'avaluació per a la decisió de promoció, l'equip docent 

estudiarà per separat cada cas tenint en compte la singularitat de cada 

alumne/a, atenent a la naturalesa de les seves dificultats i analitzant si 

aquestes li impedeixen veritablement seguir amb èxit el curs següent, 

així com les expectatives favorables de recuperació. 

4. MECANISMES DE QUALIFICACIÓ  

•El responsable de l’àrea és el que té la darrera paraula de la nota final 

d’aquesta.

 •A l’àrea d’Ed. Artística la nota final resulta de la mitjana de les notes de 

plàstica i música, quan les dues estan aprovades. En el cas que una de 

les dues estigui suspesa, no es fa la mitjana i queda suspesa l’àrea.



5. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

INDICADORS DADES A 
UTILITZAR

ACCIONS A 
REALITZAR

ÒRGAN 
RESPONSAB.

CALENDARI

PER A EI I EP
1-10 Proves de 

coneixements 

previs

Avaluació 

inicial: es 

preten saber 

amb quins 

coneixements 

previs 

comencen els 

infants. 

Tutors Setembre

EDUCACIÓ INFANTIL
Mai-quasi mai-

a vegades, 

quasi sempre-

sempre

Tasca 

individual

Es tendran en 

compte:

Feines diàries

Tasques 

complementàri

es

Tasca 

individual dins 

els espais

Tutor Tot el curs

Mai-quasi mai-

a vegades, 

quasi sempre-

sempre

Espais Es tendrà en 

compte: la 

participació, el 

compliment de 

les normes, la 

creativitat, ...

Tutor Tot el curs

Mai-quasi mai-

a vegades, 

quasi sempre-

sempre

Actitud A la valoració 

del treball 

indiviudal i en 

grup se li 

Tutor Tot el curs



afegirà amb el 

mateix grau 

d'importància, 

la valoració de 

l'actitutd 

(comportamen

t, esforç, 

participació de 

les propostes, 

neteja, 

ordre...)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

60% de la 

nota total de 

l'assignatura

Tasca 

individual i 

proves.

(En cas de 

confinament 

aquesta tasca 

individual 

s'avaluarà 

online)

Es tendràn en 

compte:

Resultat 

d'exàmens, 

controls o 

proves 

escrites

Treballs o 

tasques 

complementàri

es

Tutors Tot el curs

10% Treball per 

projectes 

Es tendrà en 

compte:

Adquisició de 

coneixements

Tasca 

Tutors Tot el curs



d'investigació

Transferència 

de 

coneixements

Autoavaluació

10% de la 

nota total de 

l'assignatura

Treball on line Es tendrà en 

compte:

Adquisició  de 

coneixements

Autonomia en 

l'ús de les 

eines 

utilitzades

Participació en 

les activitats 

Entrega dins 

els plaços 

prevists 

Tutors Tot el curs

10% de la 

nota total de 

l'assignatura

Actitud Es tendrà en 

compte:

Comportamen

t

Esforç

Participació

Tutors Tot el curs



Neteja, ordre i 

presentació 
EDUCACIÓ FÍSICA

40% Procediments Es tendrà en 

compte:

Progressos en 

l'àmbit motriu

Proves 

motrius

Activitats

Especialista 

EF

Tot el curs

50% Actitud Es tendrà en 

compte:

Participació

Esforç

Comportamen

t

Especialista 

EF

Tot el curs

10% Conceptes Es tendrà en 

compte:

Procés 

d'aprenentatg

e dels 

conceptes 

bàsics 

trebalalts

Especialista 

EF

Tot el curs



ANGLÈS
EI

100% Treball 

individual

Es tendrà en 

compte:

Comportamen

t

(25%)

Esforç (25%)

Participació 

(25%)

Neteja, ordre i 

presentació 

(25%)

Especialista 

Anglès

Tot el curs

EP
80% Tasca 

individual

(en cas de 

confinament 

aquesta tasca 

individual 

s'avaluarà 

online)

Es tendrà en 

compte:

Proves 

escrites

Compensió 

oral

Comprensió 

escrita

Expressió oral 

Expressió 

escrita

Especialista 

anglès

Tot el curs

20% Actitud Es tendrà en Especialista Tot el curs



compte:

Comportamen

t

Esforç

Participació

Neteja, ordre i 

presentació

anglès

La valoració dels resultats acadèmics es farà a les sessions d' avaluació de 

cada trimestre, posant en comú les observacions dels diferents mestres, fent 

una anàlisi per després fer propostes de millora.

A final de curs es realitzarà un Claustre per valorar els resultats del curs, 

analitzar les metodologies i fer propostes de millora.

Aquests criteris es poden veure modificats segons els canvis de normativa 

durant el curs a causa de la Covid19


