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Benvolgudes famílies, 

El curs avança força ràpid i ja han passat dos mesos des de que vam iniciar el curs 

escolar. Poc a poc anem consolidant i construint propostes que fan créixer l’escola i 

que, tot i que canvien algunes de les accions que es feien fins ara, creiem que porten un 

valor afegit. 

Tal i com us vàrem explicar a les reunions d’inici de curs, enguany l’equip directiu i el 

claustre hem decidit canviar tot el procés avaluador del centre. Una vegada presentat el 

procés avaluador al Consell Escolar, us volem explicar les unificacions que hem fet del 

nombre d’informes i d’entrevistes que hem fet a totes comunitats. 

L’avaluació, a l’educació primària, tal i com la defineix el Departament d’Educació és la 

valoració del procés del grau d’assoliment de les competències d’aprendre a aprendre i  

d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria vehiculades a través dels àmbits: 

lingüístic, matemàtic, de coneixement del medi, artístic, d’educació física, d’educació en 

valors i digital.  

L’avaluació no és, en cap cas, l’objectiu de l’educació. Forma part del procés de 

formació de l’alumnat i és una eina més perquè els alumnes aprenguin més i millor. És 

continua i global. També serveix perquè siguin conscients de quins aspectes s’han 

assolit, identificant les dificultats que es poden donar durant el procés d’aprenentatge i 

adoptant les mesures i els suports necessaris perquè els alumnes puguin continuar amb 

èxit el seu procés d’aprenentatge. 

Els i les professionals de l’educació disposem de diverses eines per tal de dur a terme 

l’avaluació: les observacions d’aula, les rúbriques, les autoavaluacions i les 

coavaluacions dels alumnes, les proves orals i/o escrites i la tutoria individualitzada, 

entre d’altres.  

El Departament d’Educació parla d’avaluacions formatives, formadores i qualificadores. 

Totes ajuden a prendre decisions per tal d’orientar l’alumne i la família en 

l’aprenentatge. 
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L’escola valora les avaluacions com un instrument més dins del procés d’aprenentatge, 

però no li dóna una importància cabdal, tal i com assenyala el Departament, doncs la 

importància recau en el procés (formativa i formadora) i no en el resultat final.  

Sota aquest prisma i per tal de donar una bona informació a les famílies de l’escola 

s’organitzarà l’avaluació de la següent manera: 

- L’escola avaluarà per quadrimestres. El primer quadrimestre serà de setembre a 

gener i el segon quadrimestre serà de febrer a juny.  

- A cada quadrimestre hi haurà entrevistes i s’enviaran dos informes a les famílies 

on s’explicitarà l’evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes 

personals i les mesures de suport.  

- Durant el primer quadrimestre: 

o Els informes seran el 20 de desembre de 2019 i el 7 de febrer de 2020. El 

primer informe serà una autoavaluació dels infants on la tutoria podrà 

incloure aquells comentaris de seguiment que cregui convenients. El 

segon serà un informe elaborat per la tutoria i tots aquells docents que 

participen de l’educació de l’infant. Aquest darrer informe s’enviarà al 

correu electrònic personal de les famílies. 

o La primera entrevista amb la tutoria serà d’octubre a desembre.  

Aquelles famílies que vulgueu una segona entrevista, durant el primer 

quadrimestre, perquè l’heu fet molt aviat i en vulgueu una altra; abans 

d’acabar el desembre hem habilitat una setmana on podrem fer més 

entrevistes de seguiment (2, 3, 4 i 5 de desembre). La tutoria també 

demanarà una entrevista durant aquesta setmana a aquelles famílies 

que se’ls hagi de comunicar qualsevol incidència remarcable fruit del 

normal desenvolupament escolar dels alumnes.  
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- Durant el segon quadrimestre: 

o L’informe final de curs s’enviarà per correu el 19 de juny i els dies 25 i 26 

de juny de 2020 s’entregarà el darrer informe oficial del Departament 

(Esfer@) en format de reunió/entrevista per tal que les famílies el 

pogueu signar, tal i com ja es feia els últims anys. Durant el més de maig 

es tornarà a fer l’informe d’autoavaluació dels alumnes, posant l’accent 

en la seva consciència d’aprenentatge personal i acadèmic.  

o Durant aquest quadrimestre tindreu una entrevista amb la tutoria entre 

el març i el maig, tot i que se’n podran fer més, en el cas que fossin 

necessàries. 

- Totes aquelles famílies que tingueu necessitat d’informar a la tutoria o tenir més 

entrevistes ho podreu fer enviant un correu electrònic a la tutora o especialista 

amb el que vulgueu parlar (adjunt a aquesta circular trobareu la relació de 

correus electrònics de tots els docents).    

Us fem un quadre resum: 

 

1r quadrimestre 2n quadrimestre 

setembre octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny 

    

       

 

 

 

 

7 de febrer 

1r informe 19 de juny 

2n informe 25-26 juny 

3r informe 

Esfer@ i 

entrevista 

1a entrevista i possibilitat d’una altra 

entrevista 2, 3, 4 i 5 de desembre 

2a entrevista 

1r informe 

autoavaluatiu 

dels alumnes 

2n informe 

autoavaluatiu 

dels alumnes 
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Ens fa especial il·lusió començar el projecte de l’informe autoavaluatiu. Aquest tindrà 

com a objectiu, com ja és habitual a l’escola, posar els alumnes al centre de 

l’aprenentatge i fer-los partícips del seu aprenentatge personal i acadèmic a partir de la 

reflexió personal. Vetllant pel desenvolupament del seu esperit crític i potenciant la 

cerca de propostes per tal de millorar o consolidar el seu aprenentatge.  

Volem afegir que els dos informes de 7 febrer i 19 de juny, que s’enviaran per correu 

electrònic, tindran un format diferent a l’actual. Seran més redactats per tal de tenir 

una informació més qualitativa i no tant quantitativa. L’informe del 25-26 de juny serà 

l’oficial del Departament d’Educació on apareixeran les qualificacions dels àmbits amb 

les seves competències.  

Juntament amb aquest correu trobareu els següents documents que us podran ajudar a 

complementar la informació: un document oficial del Departament d’Educació sobre 

l’avaluació a les famílies, una infografia sobre l’avaluació del currículum de primària i el 

llistat de correus electrònics de les tutories i els especialistes. 

Ens agradaria afegir que l’avaluació que fa el claustre i la posterior tasca d’informació a 

les famílies ha estat fruit d’un procés de reflexió per tal de millorar l’avaluació interna 

del centre i dotar de més contingut i qualitat les entrevistes i els informes que 

s’entreguen a les famílies. 

 

Equip directiu i equip docent, a 15 de novembre de 2019     

   


