INSTRUCCIONS ADDICIONALS PER AL CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ
MITJANA DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
GestIB calcula la qualificació mitjana de l'ESO dels alumnes que varen iniciar 1r curs
d'ESO el curs escolar 2003-2004, que són els primers que varen ser avaluats amb
qualificacions numèriques.
El càlcul de la qualificació mitjana de l'ESO inclou la matèria de religió. Per a l'accés
a altres ensenyaments no s'ha de tenir en compte aquesta matèria, per això GestIB
també ofereix la qualificació mitjana dels estudis sense tenir en compte la religió
("mitjana sense religió").
GestIB calcula la qualificació mitjana de l'ESO quan els alumnes han cursat un
programa de diversificació curricular, si els ensenyaments es varen iniciar el curs
escolar 2003-2004, no la calcula si es varen iniciar amb anterioritat.
GestIB no calcula la qualificació mitjana de l'ESO si aquests ensenyaments es varen
iniciar abans del 2003-2004 ni de l’alumnat d’incorporació tardana ni de l’alumnat
d’ESPA.
Per tot això i per tal de que els centres calculin la nota mitjana d’ESO quan en
determinats alumnes concorren circumstàncies especials, dict les següents
INSTRUCCIONS
1. Els centres que no disposin del GestIB hauran de fer el càlcul de la nota mitjana
d’acord amb l’apartat 13 de les Instruccions de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives per les quals es desenvolupen determinats aspectes
del procés d’avaluació de l’educació secundària obligatòria per al curs 2007-08 a les
Illes Balears.
2. En aquells casos en que el GestIB no calculi la nota mitjana, els centres aplicaran
l’apartat 13 de les mencionades Instruccions tenint present les particularitats que
s’assenyalen a continuació.
a) Persones que varen cursar l'ESO quan estava organitzada en dos cicles
En el primer cicle només figuren les qualificacions qualitatives a segon curs, per tant
només s’han de tenir en compte aquestes qualificacions. A més d’aquestes matèries
s’ha de considerar la qualificació de l’educació plàstica que es feia a primer i la
qualificació de la matèria optativa de primer curs només si és diferent de l'escollida
en el segon curs.
L’equivalència numèrica per les qualificacions que no tinguin assignada nota
numèrica és la següent:
Insuficient: 3
Suficient: 5
Bé: 6
Notable: 7
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