
Criteris d’avaluació del Departament d’orientació 
 

L’ avaluació és un instrument que serveix per saber on estem i cap a on anem. 

Per tant ens aporta elements quantitatius i qualitatius que no solament avaluen 

continguts, sinó processos, ritmes, actituds i aptituds. Aquesta informació ens 

facilita la reconducció de l’ acció educativa. 

En conseqüència el procés educatiu no es un procés tancat. El nen pot 

promocionar tant de continguts com a  nivells. 

 

Avaluació Inicial: 

Partim de la recollida d’ informació que ens ve de primària i que se’ns explica al 

principi de curs. Seguidament també es fa una prova a l’inici de curs per 

conèixer la situació de partida de l’alumne. Aquesta informació ens situa on 

està l’ alumne enllaça amb estils d’ aprenentatge, maneres d’ interactuar, 

metodologies , recursos i materials que especialment en aquests nens s’ han 

de variar i ser significatius. 

 

Avaluació Trimestral: 
 
 
La vida d’ aula marca el ritme que cada individu té. Això vol dir preparar 

activitats, recursos per a crear interès en el aprenentatge. 

No té sentit seguir el programa si es veu que es perden en el camí. Aquesta 

informació ens la dona la pròpia resposta de l’ alumne. Per tant l’ avaluació ha 

de ser contínua i formativa. 

Els elements per avaluar han de basar-se en observacions recollides pel 

professor, en intervencions a classe, en activitats i proves orals/escrites/ 

numèriques realitzades i així reconduir el procés si fa falta. 

Tot aquest aprenentatge es recull finalment en el butlletí de notes. Aquest 

marca si s’ ha fet una adaptació o un pla individualitat. També, sovint, 

s’escriuen comentaris a la família per fer-los sabedors i així es facin reflexions 

amb els seus fills. 



 

Primer cicle ESO 
 

 
Element avaluador % 

Nota 

Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau 

d’interès, esforç i actitud. 

20% Diàries 

Treball  a  classe,  intervencions,  activitats, 

llibreta o dossier i deures 

40% Diari - Trimestral 

Proves orals, escrites i/o numèriques 40% Unitats didàctiques. 

 

Segon cicle ESO 
 

 
Element avaluador % 

Nota 

Freqüència 

Assistència i puntualitat a classe, grau 

d’interès i actitud. 

30% Diàries 

Treball  a  classe,  intervencions,  activitats, 

llibreta o dossier 

30% Diari - Trimestral 

Proves orals, escrites i/o numèriques 40% Unitats didàctiques. 

 

Tot aquests percentatges  seran aplicables a les assignatures instrumentals del 

PIM  com del PDC. 

Els alumnes de N.E.E seran avaluats  segons el PI . 

El resultat final, en tot cas,  serà  tractat  al departament Psicopedagogia  i/o a 

les  reunions d’ avaluació. 

 

RECUPERACIÓ 
 

 

Recuperacions al juny i setembre 
 
 

Si l’alumne, un cop valorats tots els punts anteriors no supera l’assignatura 

tindrà la possibilitat de recuperar-la en una prova extraordinària i/o treball 

complementari que es farà al juny .La nota serà igual o superior a 5. En cas 



 

que l’assignatura quedi pendent es farà un treball complementari a l’ estiu i 

una prova adaptada al setembre. 

El treball d’ estiu s’ haurà d’ entregar-se segons el professor de l’ assignatura 

i tindrà un valor mitjà del 50%. La resta serà la prova adaptada. No obstant 

la nota d’ algunes àrees seran ajustades por l’ adaptació curricular que el 

departament tingui marcada . Finalment serà consensuada a les reunions 

d’ avaluació. 

Els alumnes que tinguin assignatures de cursos anteriors hauran de parlar 

amb els professors que imparteixen la matèria per tal d’informar-se de quin 

serà el sistema d’avaluació i/o ajustament tindrà per assolir-la. 

 


