Càlcul de la qualificació mitjana als efectes d’incorporació a un cicle
formatiu de grau mitjà (CFGM) o al batxillerat
Per tal de determinar la qualificació que s’utilitzarà amb l’únic efecte de participar en la
preinscripció dels cicles formatius de grau mitjà o del batxillerat hem de distingir dues
situacions diferents: alumnes cursant 4t d’ESO en el sistema educatiu espanyol o en un
sistema educatiu estranger.
En el primer cas, en finalitzar i superar l’etapa, l’alumne/a obtindrà el títol de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria. La qualificació que constarà en aquest títol serà el
resultat de calcular la qualificació mitjana dels quatre cursos de l’etapa que s’haguessin
cursat exclusivament en el sistema educatiu espanyol (art. 2.3 del RD 562/2017, 2 de
juny). La qualificació per participar en la preinscripció escolar, per als alumnes que no han
finalitzat l'ESO en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció, serà el resultat de
calcular la qualificació mitjana d’aquells cursos compresos entre 1r i 3r d’ESO que
s’haguessin cursat exclusivament en el sistema educatiu espanyol. És a dir, la qualificació
serà la mitjana dels tres cursos si l’alumne/a ha cursat els tres en el sistema educatiu
espanyol; si només ha cursat dos cursos, la qualificació serà la mitjana d’aquests dos
cursos; i si només ha cursat un curs, la qualificació serà la qualificació mitjana d’aquest.
En el cas que l’alumne/a hagués cursat l’equivalent a aquests tres cursos en un sistema
educatiu estranger, la qualificació per participar en la preinscripció escolar serà un 5.

Quadre resum dels diferents casos
Situació de l’alumne/a

Qualificació que cal aplicar

1. Alumnes que ja han completat l’etapa d’ESO en el La corresponent qualificació mitjana de l’etapa.
sistema educatiu espanyol
2. Alumnes matriculats a 4t d’ESO en el sistema
educatiu espanyol

La qualificació mitjana dels cursos entre 1r i 3r d’ESO
que s’hagin cursat en el sistema educatiu espanyol.
Fórmula per calcular aquesta qualificació mitjana (Q):
Sumatori (q)n / n = Q, on:
On n és el número de cursos (1, 2 o 3) que s’hagin
cursat al sistema educatiu espanyol i (q)n cadascuna
de les qualificacions mitjanes d’aquests cursos.
Cal calcular Q amb dos decimals.

3. Alumnes matriculats a 4t d’ESO en el sistema
La qualificació que es té en compte per participar en la
educatiu espanyol que han cursat la resta de cursos
preinscripció escolar és un 5.
equivalents a l’ESO en un sistema educatiu
estranger
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4. Alumnes que tenen una credencial d’homologació Quan en la credencial d’homologació no consti la
de l’ESO
qualificació mitjana, la qualificació que determini el
Departament d’Ensenyament mitjançant certificació
individual.
Cal demanar aquesta qualificació a la unitat
responsable del tràmit d’homologacions mitjançant una
sol·licitud i cal presentar:
a) Còpia compulsada de la credencial d’homologació
del GESO
b)
Còpia compulsada de les qualificacions
legalitzades, si escau, obtingudes a l’estranger dels 4
darrers cursos dels ensenyaments que s’han
homologat.
La certificació es farà en el termini màxim d’un mes a
comptar des de la presentació de la sol·licitud i la
documentació completa que permet el càlcul de la
qualificació mitjana.
Si no es disposa de la certificació del Departament
d’Ensenyament on s’estableixi la qualificació mitjana,
es considera que la qualificació és 5.
5. Alumnes que han cursat estudis estrangers i En el cas que no s’hagi resolt l’expedient en el moment
de fer la preinscripció, es podrà accedir als estudis amb
estan tramitant l’homologació de l’ESO
el volant condicional. En aquest cas es considera que
la qualificació mitjana és 5.
La resolució de l’expedient es fa en el termini màxim de
tres mesos a comptar des de la presentació de la
sol·licitud i la documentació completa que permeti
resoldre l’expedient i fer el càlcul de la qualificació
mitjana.
Un
cop
resolt
favorablement
l’expedient
d’homologació, la qualificació mitjana que consti en la
credencial.

6. Alumnes que han obtingut el títol de graduat en La corresponent qualificació mitjana de l’etapa.
educació secundària obligatòria en ensenyaments
d’adults
7. Alumnes que cursen el segon nivell d’educació La mitjana aritmètica dels mòduls avaluats, que es
secundària en centres o aules de formació d’adults calcula amb dos decimals.
Si només tenen mòduls convalidats, es considera que
la qualificació és un 5.
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Observacions
1.

Per calcular la qualificació mitjana d’un curs de l’etapa d’ESO:
a) En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el global optatiu
amb arrodoniment científic a un decimal. La qualificació del global optatiu s’obté calculant la mitjana
aritmètica, amb arrodoniment científic a nombre enter, de la qualificació del treball de síntesi i de la
mitjana de les matèries optatives.
A partir del curs 2016-2017, la matèria de religió es té en compte per calcular la mitjana amb els
mateixos criteris que les altres matèries comunes.
b) En cas que l’alumne que cursa 4t d’ESO tingui matèries pendents de cursos anteriors i les superi
abans del 30 d’abril, s’ha de tenir en compte la nova qualificació obtinguda per fer el càlcul de la
mitjana a efectes de la preinscripció.
c) Els alumnes que romanen al mateix nivell més d’un curs, només es tenen en compte les
qualificacions del darrer curs avaluat.

2.

3.

En el cas que alguna qualificació mitjana no estigui expressada numèricament, cal aplicar les
equivalències següents:
-

Insuficient: 3

-

Suficient: 5,5

-

Bé: 6,5

-

Notable: 8

-

Excel·lent: 10

En alguns casos, la qualificació mitjana pot ser inferior a 5.
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