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Benvolguda família,

Amb la present, us informem d'alguns aspectes a considerar en la normativa
d'avaluació de l'ESO.

Amb data 4 de juliol s'aprová l'ordre ENS/10812018, per la qual es determinen
el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a
l'ed ucació secundária obligatória.

En aquesta línia l'avaluació té la finalitat de regular el procés d'aprenentatge i

comprovar el grau d'assoliment de les competéncies dels ámbits associats a
matéries i les transversals (competéncia de l'ámbit digital i competéncia de
l'ámbit personal i social).

Als butlletins del tercer trimestre, final i extraordinária s'utilitzaran
qualificacions qualitatives per expressar els resultats dels aprenentatges dels
alumnes i el grau d'assoliment de les competéncies.

Concretament les següents:

. No assoliment (NA). L'equivaléncia numérica és de 0-4,99

. Assoliment satisfactori (AS). L'equivaléncia numérica és de 5-6,99

. Assoliment notable (AN). L'equivaléncia numérica és de 7-8,99

. Assoliment excel'lent (AE). L'equivaléncia numérica és de 9-10 '

El Treball de Síntesi de 1r a 3r, el Projecte de Recerca de 4t i el Servei
Gomunitari de 3r no s'avaluen amb una qualificació numérica, sinó que
s'utilitzen els següents ítems:

. No fet (NF). L'equivaléncia és d'insuficient

. Fet (FT). L'equivaléncia és de suficient-bé

. Fet amb aprofitament (FA). L'equivaléncia és de notable-excel'lent

Pel que fa a les activitats de recuperació i millora de nota de juny
(Avaluació final ordinária) les dates de les proves seran:
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. Perc prir"r, segon i tercer: del 4 al 7 de juny (ambdós inclosos)

. Per a 4t: de l'11 al l3 de juny (ambdós inclosos)

L'alumnat que no superi la matéria a l'avaluació final ordinária haurá de
presentar-se a les proves extraordináries (aquest curs ja no es fan
recuperacions al setembre). En el context de l'avaluació contínua, la valoració
del grau d'assoliment de les competéncies i la qualificació final extraordinária
es calcula a partir de l'análisi de l'evolució de l'alumne durant el curs i de les
proves-activitats extraordináries. Les dates de les proves extraordináries
seran:

. Per a primer, segon, tercer i quart: del 20 al 25 de juny (ambdós
inclosos, recordar que el 24 no hi ha recuperacions).

Rebeu una cordial salutació,

II Margarita Bartolí

Coordinadora Pedagógica de l'lnstitut Manold

Caldes de Montbui, 30 d'abril de 2019


