
 Reunió famílies 4t d’ESO 
 juny 2022 

 Temes previstos de la reunió: 

 LOMLOE  El curs vinent, hi haurà canvis, tant de Batxillerat com de FP, amb el format de la nova 
 llei. 
 Per tenir informació detallada vos heu de dirigir als centres on tengueu pensat dur els 
 vostres fills i filles. 

 WEB  Per trobar informació sobre FP:  Oferta FP 22-23 
 Per trobar informació sobre Batxillerat:  Batxillerat  22-23 
 Oferta educa�va de les Illes Balears:  Oferta Educa�va  Illes Balears 
 Informació de la UIB: I  I després de l'ESO, què? 
 Per trobar informació sobre les Universitats Espanyoles:  Universidades 

 CRITERIS 
 PROMOCIÓ I 
 TITULACIÓ 

 ●  Un  alumne  passa  de  curs  si  aprova  totes  les  assignatures  per  juny,  i  també  si  en 
 suspèn una o dues. 

 ●  Es  recomana  que  es  passi  al  curs  següent  sense  matèries  pendents,  ja  que 
 aquestes s’acumulen al curs vinent 

 A  més  dels  resultats  de  les  matèries,  l’equip  docent  de  l’alumne,  també  ha  de  tenir  en 
 compte: 

 ●  els criteris de promoció i �tulació del centre 
 ●  els objec�us d’etapa 
 ●  les competències 
 ●  el grau d’assoliment 

 JUNY 2022  ●  Fins  dia  17  de  jun  y  hi  ha  classe  normal,  amb  horari  de  7’55  a  14’10.  Durant 
 aquest temps s’hauran fet les recuperacions o globals per�nents dins cada àrea. 

 ●  Aquesta  setmana  s’haurà  informat  a  cada  alumne  de  quines  recuperacions  haurà 
 de fer i què li entrarà a cada recuperació. 

 ●  Els  dies  20,  21  i  22  hi  ha  recuperacions  específiques  (com  si  fos  un  setembre)  per 
 aquell  alumnat  que  no  hagi  pogut  superar  alguna  àrea.  Es  donarà  un  horari  a 
 tots els alumnes i les seves famílies. 

 ●  Pels  alumnes  que  no  hagin  de  recuperar  es  preparen  tallers  de  final  de  curs.  La 
 setmana vinent rebreu informació al respecte. 

 ●  Dia  23  de  juny,  els  de  4t  ESO  el  dedicaran  a  preparar  la  seva  graduació  i  a  les  19 
 hores ens trobarem al teatre de La Porciúncula. 

 ENTREGA 
 BUTLLETINS 

 Es  publicaran  els  butlle�ns  al  Ges�b  dia  27  de  juny  ,  però  convé  que  vengueu  al 
 centre,  perquè  se  vos  ha  de  donar  tota  la  documentació  dels  vostres  fills  per  tal 
 que la pogueu adjuntar als nous centres. 

 PROCÉS 
 MATRICULACIÓ 

 Al  web  de  la  conselleria  d’Educació  teniu  tota  la  informació: 
 h�p://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/ 

 Aquí heu de triar  Sol·licituds 
 Al lateral hi figuren les opcions pels estudis que es volen seguir. 
 En  aquests  moments  el  tràmit  és  tancat,  perquè  com  veure  al  calendari  ,  comença 

 dia 23. 

 Tot es fa a nivell telemà�c. 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2022-23/
https://intranet.caib.es/sites/lomloe/ca/batxillerat/
https://www.caib.es/sites/ofertaeducativanova/ca/inici/
https://seras.uib.cat/orientacio/despres/eso/
https://www.universia.net/es/universidades
https://drive.google.com/file/d/1Ta_JNdVbxqrbZWUFfCPJsMefTrA0-snL/view?usp=sharing
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/


 Aquí  tendreu  dues  opcions:  si  emprau  iden�fica�u  (per  exemple  Ges�b,  Clave  o 
 Cer�ficat  Digital)  no  caldrà  presentar  cap  documentació,  però  si  ho  feis  anònim, 
 haureu de dur les sol·Licituds al centre corresponent. 

 ÉS  molt  important  només  presentar  una  sol·licitud,  indicant,  per  ordre  de 
 preferència, els centres desitjats. 

 Un  aspecte  important  són  els  Criteris  de  barem  ,  ja  que  així  sabreu  si  podeu  tenir 
 més punts per un aspecte que per un altre. A més vos posa les condicions. 

 I també, les  Zones escolars  , ja que així sabreu quants  de punts vos pertanyen. 

 També vos hi trobau altres punts que podeu consultar quan volgueu. 

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/
http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/mapes_de_zones_descolaritzacio-4637/

