Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció General de l'Educació Bàsica
i el Batxillerat

INSTRUCCIONS PER AL CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ MITJANA
DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

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
(DOGC núm. 5155, de 18.6.2008) defineix, en l'article 15, la qualificació mitjana de l’ESO
i n’estableix el procediment de càlcul.
Atès que pot donar-se la circumstància que els alumnes finalitzin els estudis d’ESO (LOE)
havent cursat itineraris acadèmics diversos,
En atenció a les consultes rebudes, i per tal d'evitar l'aplicació de criteris divergents en el
càlcul d'aquesta qualificació, la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat ha
considerat convenient dictar unes instruccions detallades, per a cadascun dels casos
possibles.

1. Qualificació mitjana de l’ESO
La qualificació mitjana de l’ESO s’obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions
mitjanes dels quatre cursos de l’etapa, calculada amb un decimal. Quan les
centèsimes siguin iguals o superiors a 5, s'arrodonirà per excés; quan les centèsimes
siguin iguals o inferiors a 4, s'arrodonirà per defecte.

2. Qualificació mitjana de cada curs
La qualificació mitjana de cada curs s’obté fent la qualificació mitjana, amb una xifra
decimal, de les matèries del curs.

2.1 Càlcul de la qualificació mitjana d’un curs (LOE)
Cursos 1r a 3r
Es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes, comptant el global
optatiu com a una matèria més, arrodonida a un decimal. La nota del global
optatiu s’obté assignant el 50% a la nota del treball de síntesi i el 50% a la nota
assignada al conjunt de matèries optatives, que inclouen les activitats
alternatives a la religió. Aquesta nota del global optatiu ha de ser un nombre
enter. Quan les dècimes siguin iguals o superiors a 5, s'arrodonirà per excés;
quan les dècimes siguin iguals o inferiors a 4, s'arrodonirà per defecte.
4t curs
Es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i de les matèries
optatives específiques, comptant el global optatiu com a una matèria més,
arrodonida a un decimal. La nota del global optatiu s’obté assignant un mínim
del 50% a la nota del projecte de recerca i la resta a la nota assignada al conjunt
de matèries optatives no específiques, en cas que el centre en tingui, que
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inclouen les activitats alternatives a la religió. Aquesta nota del global optatiu ha
de ser un nombre enter. Quan les dècimes siguin iguals o superiors a 5,
s'arrodonirà per excés; quan les dècimes siguin iguals o inferiors a 4,
s'arrodonirà per defecte.
Plans individualitzats
A l’alumnat amb un pla individualitzat se li calcularà la mitjana de cada curs
d’acord amb els criteris generals però tenint en compte només les matèries que
han estat objecte d’avaluació d’acord amb el que estableixi el pla.
Programes de diversificació curricular
A l’alumnat que hagi seguit un programa de diversificació curricular se li
calcularà la mitjana d’acord amb els criteris generals. És a dir, es farà la mitjana
de les qualificacions de les matèries cursades, considerant que:
- la nota assignada a l’àmbit lingüístic i social computa per les matèries de
llengua i literatura catalana i castellana, llengua estrangera i ciències socials,
geografia i història;
- la nota assignada a l’àmbit científic i tecnològic computa per les matèries de
matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies;
- la nota de l’àmbit pràctic computa com si es tractés d’una matèria més del
currículum.
Altres consideracions
- Per als càlculs es tindran en compten compte, si escau, les notes de les
recuperacions de matèries inicialment suspeses.
- En alguns casos és possible que la qualificació mitjana del curs sigui inferior a
5.
- En el cas de d’alumnes repetidors/es del curs sencer, només es tenen en
compte les notes de la repetició.

2.2 Càlcul de la qualificació mitjana d’un curs (LOGSE)
Es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense tenir en compte el
crèdit de síntesi, arrodonida a nombre sencer. Quan les dècimes siguin iguals o
superiors a 5, s'arrodonirà per excés; quan les dècimes siguin iguals o inferiors a
4, s'arrodonirà per defecte. Els crèdits variables es consideren inclosos dins
l’avaluació de l’àrea comuna corresponent, per la qual cosa no es tenen en
compte en aquest càlcul.
En el cas de recuperacions de matèries pendents la nota que es té en compte és
un 5.
En alguns casos és possible que la qualificació mitjana del curs sigui inferior a 5.

3. Qualificacions de l’alumnat procedent de sistemes educatius estrangers
Només es tenen en compte les qualificacions obtingudes en estudis d’educació
secundària obligatòria, tant LOE com LOGSE. No s’han de considerar les
qualificacions obtingudes per a l’alumnat de sistemes educatius estrangers.
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4. Qualificació de la religió
La qualificació obtinguda en l’ensenyament de la religió no s’ha de tenir en compte
per calcular la mitjana.

5. Alumnat que ha obtingut el títol de graduat/graduada en educació secundària
obligatòria (GESO)
Per a l’alumnat que ha obtingut el títol de GESO, la qualificació mitjana ha de ser com
a mínim de 5. Si dels càlculs realitzats en fer la mitjana de l’ESO en resultés una
mitjana inferior a 5, la mitjana de l’ESO que se li assignarà a l’alumne/a serà 5.

Jaume Graells Veguin
Director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
Barcelona, 15 de juny de 2009
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