
INFORMACIÓ RELLEVANT RESPECTE DEL FINAL DE CURS 2019/2020 EN 2n DE           
BATXILLERAT.  
 
Davant la situació generada per l'epidèmia de Covid-19 la normativa que afecta al curs de               
2n de batxillerat així com les proves d'accés a la universitat s'han vist afectades. A               
continuació us proporcionem la informació bàsica en referència a aquests canvis. 
 
El decret que regula les novetats és aquest:  
 
Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación             
Profesional por la que se establecen el marco y las directrices de actuación a              
desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso             
2020-2021, ante la Covid-19. 
 
 
PROVES PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 

MATRÍCULA 15/06 – 28/06 20/07 – 02/09 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 7, 8 i 9 de juliol 8, 9 i 10 de setembre 

PUBLICACIÓ DE LES NOTES 17 de juliol 16 de setembre 

PETICIÓ DE REVISIÓ D'EXÀMENS 18/07 – 21/07 17/09 – 21/09 

NOTES DEFINITIVES 24/07 22/09 

PETICIÓ VEURE EXÀMENS 27 i 28 de juliol 23, 24 de setembre 

VISUALITZACIÓ D'EXÀMENS 30 de juliol 28 de setembre 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 01/07 – 22/07 14/09 – 21/09 

RESULTATS PREINSCRIPCIÓ 28 de juliol 24 de setembre 

RECLAMACIONS RESULTATS 
PREINSCRIPCIÓ 

29/07 – 31/07 25/09 – 29/09 

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS 
PREINSCRIPCIÓ 

2 de setembre 1 d'octubre 

 
 
INFORMACIÓ OFICIAL DE LA GVA SOBRE LES PAU: ENLLAÇ 
 
TAULA AMB LES PONDERACIONS DE LES MATÈRIES PER A L'ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT: ENLLAÇ 
 
 
CALENDARI FINAL DE CURS:  
 
El curs acadèmic 2019/2020 finalitza el dia 16 de juny de 2020. L'avaluació ordinària de 2n de                 
Batxillerat es farà el dilluns dia 8 de juny.  
 
Els exàmens o proves extraordinaris de 2n de Batxillerat es realitzaran els dies 6 de juliol i 10 de                   
juliol.  
 
L'avaluació extraordinària de 2n de Batxillerat es realitzarà el dia 13 de juliol. Aquesta avaluació és                
obligatòria per als alumnes que tinguen matèries no superades en l'avaluació ordinària per a poder               
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ser proposats com per al títol de Batxillerat.  
 
 
 
FLEXIBILITZACIÓ DEL CURRÍCULUM:  
 
La 3a avaluació ha de dirigir-se a la consolidació, recuperació o reforçament dels continguts ja               
treballats en les avaluacions 1a i 2a i que es consideren bàsics per a la progressió en cada matèria i                    
que estiguen dirigits al desenvolupament de les competències generals del batxillerat i a augmentar              
el nivell d'autonomia i responsabilitat de l'alumnat.  
 
És imprescindible fer una adaptació del que s'havia contemplat inicialment en les programacions             
didàctiques i seleccionar exclussivament aquells continguts que es cosideren més rellevants per a la              
continuïtat en estudis posteriors.  
  
En 2n de Batxillerat podran incorporar-se continguts nous només quan aquests es consideren             
imprescindibles per a la realització de les PAU, tenint en compte el que s'ha treballat durant el curs i                   
les orientacions previstes en els acords de la Comissió Gestora de les PAU.   
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'AVALUACIÓ 
  
L'avaluació de tot l'alumnat de batxillerat serà integradora i col·legiada i ha de prioritzar la               
progressió i consecució dels objectius generals per a l'etapa i el desenvolupament de les              
competències corresponents enfront de la superació dels criteris específics per a cada matèria.  
 
Les activitats d'avaluació del tercer trimestre es realitzaran amb els mateixos mecanismes amb els              
quals cada centre haja establert la comunicació amb el seu alumnat des del moment de la suspensió                 
de l'activitat presencial.  
 
S'utilitzaran instruments d'avaluació dirigits a valorar el treball realitzat per l'alumnat, el seu interés              
en la realització de tasques i activitats proposades i l'actitud mostrada en el seguiment de l'activitat                
desenvolupada. Es tindran en compte amb especial consideració les possibles dificultats de caràcter             
tecnològic, social o personal que hagen pogut afectar a cadascun dels i les alumnes.  
 
AVALUACIÓ FINAL I QUALIFICACIÓ  
 
Les sessions de la 3a avaluació i l'avaluació final es realitzaran juntes i cadascuna comptarà amb                
l'acta que li correspon. A la 3a avaluació es farà constar l'actitud, interés i esforç de l'alumnat en el                   
període d'activitat educativa no presencial. 
  
L'avaluació final del curs 2019-2020 es conformarà amb els resultats de la primera i segona               
avaluacions, i, en el seu ca, amb la millora de la tercera avaluació tenint en compte l'actitud, interés                  
i esforç de l'alumnat pel que fa al període de treball a distància, segons els criteris que els                  
departaments didàctics expliciten com a addendes a les programacions d'inici de curs.  
 
CRITERIS PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT 
  
Es flexibilitzaran els criteris d'obtenció del títol de Batxillerat basant-se en l'evolució de l'alumne o               
alumna, en el conjunt de matèries i la seua maduresa acadèmica en relació amb els objectius del                 
Batxillerat i les competències corresponents.  



  
Les decisions seran preses per l'equip docent que imparteix classe a cada grup de manera               
col·legiada, amb l'assessorament del Departament d'Orientació. Per a això els equips docents            
ponderaran els següents aspectes:  
 
● Resultats de les avaluacions dels dos primers trimestres.  
● Possibilitats de seguir amb èxit el curs següent, bé després de superar les PAU per a accedir a la                    
Universitat o bé en un cicle superior de Formació Professional.  
● Actitud de treball de l'alumnat durant el període d'activitat educativa no presencial.  
● Nombre de matèrias amb avaluació negativa. 
 
 
AVALUACIÓ FINAL EXTRAORDINÀRIA DE 2n CURS DE BATXILLERAT I         
TITULACIÓ.  
 
Els centres docents organitzaran proves d'avaluació extraordinàries per a l'alumnat de 2n curs que              
no haja superat totes les matèries en l'avaluació ordinària.  
  
L'avaluació final extraordinària podra concretar-se mitjançant proves presencials, sempre sota la           
supervisió de les autoritats sanitàries; a distància o, fins i tot, a través de la revisió de projectes,                  
treball i tasques que s'haja pogut encomanar a l'alumnat en l'informe final valoratiu emés a               
l'avaluació final ordinària. En tot cas caldrà la celebració d'una sessió d'avaluació final             
extraordinària per part de l'equip docent de cada grup de 2n de Batxillerat. 
  
L'avaluació final extraordinària per a 2n curs de Batxillerat tindrà lloc el dia 13 de juliol. Aquesta                 
avaluació tindrà caràcter obligatori per a l'alumnat amb matèries no superades. L'alumne haurà de              
presentar-se, per la via que el centre determine arribat aquest moment, per a poder ser proposat, en                 
el seu cas, per a l'obtenció del títol de Batxillerat. 
 
A la finalització de l'avaluació, els equips docents, de manera col·legiada, amb l'assessorament del              
Departament d'Orientació, prendran les decisions corresponents. 
  
 
DOCUMENTS D'AVALUACIÓ I CÀLCUL DE NOTA MITJANA DEL TÍTOL DE          
BATXILLERAT. 
  
Per al càlcul de la nota mitjana es prendran les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna               
de les matèries cursades en l'etapa, expressades en una escala de 1 a 10 i amb dos decimals,                  
redondejats a la centèsima més pròxima.  


