
 

 
 

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS QUE IMPARTEIXEN 
BATXILLERAT DURANT EL CURS 2020-2021 
 
La situació de la pandèmia derivada de la COVID-19 en el sistema educatiu va fer 
necessari establir diverses mesures d’organització i pedagògiques per adaptar el 
desenvolupament i la finalització del curs 2019-2020. 
 
Així mateix, les Instruccions, de 30 de juny de 2020, de la Secretaria de Polítiques 
Educatives, estableixen els criteris per facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels 
centres educatius en aquest curs 2020-2021. 

 
La persistència de la pandèmia, i la incertesa sobre la seva evolució, fa necessari 
l’establiment d’un marc que permeti el desenvolupament de l’acció educativa al llarg 
del curs 2020-2021. Aquest ha de ser coherent i suficientment flexible perquè cada 
centre educatiu pugui adaptar la seva resposta en funció de qualsevol dels escenaris 
que es puguin donar, per tal de garantir el dret a una educació de qualitat. 
 

El Reial Decret-llei 31/2020, de 29 de setembre, adopta mesures urgents en l’àmbit de 
l’educació no universitària, atorgant un ampli marge d’actuació a les administracions 
educatives. Així, l’article 4 regula per a tots els ensenyaments del sistema educatiu no 
universitari l’adaptació del currículum i de les programacions didàctiques. I l’article 5 
autoritza les administracions educatives a modificar els criteris d’avaluació previstos. 
 
En la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, es preveu que els centres han 
d’aplicar les mesures previstes als seus plans d’organització del curs 2020-2021, 
reduint l’assistència presencial de l’alumnat d’estudis postobligatoris. 
 

És per això que, per als centres educatius que imparteixen Batxillerat s’estableix el 
següent: 
 

• Es modifiquen de manera excepcional els criteris de promoció de primer a 
segon de batxillerat. La repetició és una mesura excepcional que serà 
adoptada de manera col·legiada per l’equip docent en funció de l’evolució 
acadèmica de l’alumne, globalment valorada, sense que pugui ser considerada, 
com a única causa, les possibles matèries que poguessin quedar sense 
superar. 

• Pel que fa a l’obtenció del títol de batxillerat, els equips docents han d’adoptar 
les decisions de manera col·legiada, i s’han de basar en l’evolució de l’alumne 
o alumna en el conjunt de les matèries, la seva maduresa acadèmica en relació 
amb els objectius del batxillerat i les competències corresponents. La decisió de 
titulació no queda supeditada a la no existència de matèries sense superar 
per accedir a la titulació. En tot cas, per obtenir el títol de Batxiller és 
necessària una qualificació mitjana igual o superior a la requerida per 
superar cada matèria. 
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