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ACLARIMENTS NOUS INFORMES ESCOLARS 
 
 
Benvolgudes famílies, 

Teniu a les mans els nous models d’avaluació de Primària que s’adeqüen al Decret d’avaluació de 

Primària, seguint el nou programa de gestió del Departament Esfer@. 

Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l’etapa les àrees de coneixement següents: 

1) Àmbit lingüístic: 
a)  Àrea de llengua catalana i literatura.  

b) Àrea de llengua castellana i literatura..  

c) Àrea de primera llengua estrangera.  

2) Àmbit matemàtic  
a) Àrea de matemàtiques.  

3) Àmbit de coneixement del medi.  
a) Àrea de coneixement del medi natural.  

b) Àrea de coneixement del medi social i cultural.  

4) Àmbit artístic  
a) Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa.  

5) Àmbit  d’educació física 
a) Àrea d’educació física 

6) Àmbit d’educació en valors  
a) Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió 

 
Al nou model d’informe del programa de gestió Esfer@ del Departament veureu que hi surten totes 

les dimensions avaluables a fi de curs.  

En la Programació General de l’escola es contempla, seguint l’esmentat Decret d’avaluació que en 

acabar el curs escolar totes les dimensions s’han d’haver avaluat, però pot ser que algunes no 

s’avaluïn en tots els trimestres. Sí que seran avaluades i sortiran en els informes de fi de curs.  

És per això que en alguna de les dimensions no hi ha qualificació al costat. 
Si és el cas, trobareu els comentaris generals i de cada matèria al final de l’informe que us 
donem. 
De totes maneres ja sabeu que en les entrevistes personals amb els tutors i tutores dels vostres 

infants se us explicaran tots aquells aspectes que us calgui aclarir. 

 
Cordialment 
 
El Claustre de professors 

 Assoliment excel·lent (AE), 9-10 

 Assoliment notable (AN), 7-9 

 Assoliment satisfactori (AS), 5-7 

 No-assoliment (NA), 0-5  

Recordeu que no hi ha el Bé. 


